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CUVINT 1NAINTE

De-a lungul vremii, Biserica cea sfinta a Mlntuitorului Iisus Hristos

a odraslit, a ocrotit si a crescut sub boltile sale de har multe personali-

ty alese, mistuite de rivna slujirii lui Dumnezeu si a oamenilor.

Unii din acestia, calauziji de lumina Duhului Sfint, au patruns

in tainele cele mai adinci ale teologiei, alpi s-au afirmat ca mari dascali

de asceza si de inaita spiriiualitate, iar altii au ramas in inimile contein-

poranilor lor si ale urma^ilor acestora ca neintrecuti filantropi si iscusiti

pastori sufletesti. Toti insa, fara deosebire, au trait intens aceeasi dreapta

credinta, aducindu-si fiecare pe altarul acesteia prinosul stradaniilor lor

duhovnicesti si unindu-si giasurile intr-o uepieritoare simfonie inaltata

spre slava lui Dumnezeu.

Personalitatea multilaterala a Sfintului loan Gura de Aur s-a facut

simjita in toate laturile vietii crestine din «£ecolul de aur» al Bisericii,

atit prin munca staruitoare si plina de abnegate a acestuia pentru con-

solidarea si afirmarea dreptei invajaturi de credinta, cit si prin intreaga

sa lucrare pusa in slujba propasirii necontenite a viefii Bisericii, pe plan

pastoral, misionar si social.

In galeria marilor dascali ai Bisericii crestine, Sfintul loan Gura de

Aur ocupa un loc de cinste, prin viata sa pilduitoare, precum si prin

opera sa teologica, raminind un simbol al epocii patristice si un nume
vrednic de aleasa cinstire pentru intreaga crestinatate. Daca Sliniul

Atanasie eel Mare reprezinta pesle veacuri chipul teologului framintat

de profunzimile gindirii si tilcuirii adevarurilor de credinta, sau daca

Sfintul Vasile eel Mare ilustreaza modelul eel mai ales al organizato-

rului vietii monahale si al filantropului desavirsit, asa cum fratele sau,

Sfintul Grigorie de Nissa, intruchipeaza pe misticul domic de aflarea

indumnezeirii, Sfintul loan Gura de Aur este exponentul prin excelenta

al predicatorului crestin autentic, arta sa oratorica, iscusinta exegeticS

?i intreaga sa opera de infrumusetare a vietii morale a credinciosilor

raminind neintrecute pina in zilele noastre. Facind din amvonul Bisericii
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din Antlohia si apoi a Sflntel Sofia din Constantlnopol un al doilea altar

de slujlre, marele corlfeu al eloclnfel creatine a savtr§it astfel de acolo

o adevfirata Llturghle a propovSduirll lui Hristos, fnaltfnd cugetele

ascultatorllor s31 c5tre patrunderea adevarurilor dumnezeiesti, prin lu-

inlnarea raintil lor cu harul dreptei credinte.

Mostenlrea ISsatS intregii crestinatati de Sfintul loan Gura de Aur
depfiseste ca Intlndere, $1 nu de purine ori ca profunzlme $1 ca realizare

llterara, opera celorlalti Sfin(i PSrinU, situlndu-se, atit prin plinatatea ei,

ctt si prin pulsul tainic al evlaviei pe care o cuprinde, pe piscurile de

aur ale teologlel BIserlcli. Nici un alt PSrinte bisericesc nu s-a bucurat,

ca el, de o mal mare popularitate §1 cinstire in rindurile credinciosilor

care, cucerifl de maiestria si adincimea cuvintarilor sale, cautau sa tran-

spuna In propria lor viafa bogafia de bar desprinsa din indemnurile si

cugetarlle de Dumnezeu d3ruitului graitor. Cinstirea deosebita acordata

llustrulul lerarh se v3deste si prin faptul ca opera sa a fost copiata si

rfisplnditfi neincetat, fiecare generate crestina purtind grija de a o in-

credinta urmasllor in frumuse(ea ei autentica. Scrierile Sfintului loan

GurS de Aur ni s-au pistrat astfel in numeroase manuscrise, tiparite

apoi si traduse in dlferite limbi, pentru ca si noi cei de astazi sa ne

putem impartasi din marea comoara a infelepciunii si a vietfi lui

lnduhovnlcite.

Autor de tratate apologetice, cuvintari ascetico-morale si epistole,

Sfintul loan Gura de Aur a ramas cu deosebire celebru prin scrierile

sale omiletice. Exegeza car^llor Sfintei Scripturi, cartea de capatii a

crestinilor, purtatoare a cuvintului lui Dumnezeu, a format una din preo-

cupSrlle sale cele mai staruitoare. Majoritatea acestor omilii au fost

rostite In Antiobia, cetatea de bastina a Sfintului loan, unde acesta si-a

agonlsit pregatirea de luptator al lui Hristos si cSlauzitor spre mintuire

al objtii crestlne, cu ajutorul harului dumnezeiesc, la care s-au adaugat

rug&clunlle si evlavia mamei sale, Antuza, si stradaniile teologice

deprlnse sub indrumarea episcopului Meletle.

Volumul de fata, eel de al 21-lea din Colectia «ParinU si scriitori

blsericestb, constitute un remarcabil eveniment editorial, prin faptul ca

el cuprinde, traduse si tipSrite pentru prima data in limba romana, o

parte din omilille Sfintului loan Gura de Aur. In valoroasa traducere,

In dulcele nostru grai romanesc, a eruditului si regretatului profesor de
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teologie preotul Dumltru Fecloru, slnt inmanunchlate tn acest volum un

numar de 33 O m i 1 i 1 la Facere, rostite de ilustrul Parinte biseri-

cesc In perioada Postului Mare si in cea imediat urmatoare Sfintelor Pasti.

Legat de aceasta, sintem datori sa amintim ca opera scrisa, ca si

activitatea Sfintului loan Gura de Aur au fost cunoscute si pretuite pe

tarimurile noastre romanesti inca din vremea asprei dar luminatei sale

vietuiri pamintesti. Istoricii bisericesti anticl Socrate §1 Sozomen au con-

semnat, intre altele, faptul ca Sfintul loan Gur5 de Aur a fost bun

prieten cu episcopul Teotim al Tomisului, cu care a colaborat in opera

misionara de aducere la sinul Bisericii lui Hristos a «nomazilor de la

Istru». La fel, se relateaza c3 in anul 404 un monah originar din parfile

noastre, devenit mai apoi renumit teolog si indrumStor al vietil monahale,

Sfintul loan Casian, supranumit «Casian Romanul», a primit harul

diaconiei de la Sfintul loan Gura de Aur, eel pe care mai tirziu avea sa-1

apere impotriva adversarilor s§i.

De-a lungul multor secole, in minastirile din tinuturile valahe,

moldovene si transilvanene — adevarate focare de cultura in istoria

noastra — osirdia monahilor cSrturari s-a facut cunoscuta si prin copie-

rea si impodobirea cu miniaturi a manuscriselor cuprinzind opere ale

Sfintilor Parinti, sau prin traducerea acestora in grai romanesc. In

aceasta privinta, scrierile hrisostomice s-au bucurat la noi de o atentie

deosebita, asa cum marturisesc stradaniile caligrafilor anonimi din se-

colele XIII—XIV, pina la Gavriil Uric de la Neam| care, la 1443, copia

cu osirdie Margar itarele Sfintului loan Gura de Aur,

tiparite mai apoi, la 1691, prin purtarea de grija a fratilor Radu si §erban

Greceanu. Un secol mai tirziu, Samuil Micu Clain a zabovit si el asupra

operei marelui dascal antiohian, redind in slova romaneasca o seama

de Cuvintari, precum si vestitul tratat al acestuia D e s p r e

p r e o \ i e.

Daca adaugam acestora si faptul ca Liturghia Sfintului
loan Gura de Aur se savirseste in toate sfintele lacasuri de inchi-

nare ale dreptei credinte rom§nesti, precum si acela c5 Sfintul loan este

— alaturi de sfintii capadocieni Vasile si Grigorie — obladuitorul scolilor

noastre teologice, putem patrunde si mai bine semnificatia si importanta

traducerii si tiparirii in romaneste a acestui volum din opera neintrecu-

tului cuvintator si al «lumii luminator».
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Traducerea clara «1 competenta a acestul prim volum selectat din

opera Sfintului loan Gura de Aur, pe linga care, in anii ce vor veni, ur-

meaza sa vada lumlna tiparului romanesc inca sapte volume masive,

reprezlnta rodul eel mal ales al indelungatei trudiri a preotului profesor

Dumitru Fecioru in talmacirea scrierilor Siintilor Parinti.

De aceea, binecuvintind stradaniile ostenitorului, pentru agonisita

de mare pret cu care acesta a imbogatit tezaurul ortodoxiei romane§ti,

recomandam cu toata caldura Iucrarea de fa^a tuturor clericilor ?i cre-

dinclo?ilor Bisericil noastre dornlci sa adinceasca ve§nicele adevaruri ale

dreptei credinte, sa-»i lndrumeze pasii pe drumul adevaratei vietuiri

crestine si sa soarbfi har nepieritor din acest izvor nesecat, care poarta

in undele sale aurul frumusetilor duhovnicesti.

Din partea noastra dorim tuturor cititorilor sa se desfateze

duhovniceste din aceasta tilcuire insotindu-1 pe sfintitul autor in itine-

rarul sau biblic spre a intelege si a trai cu sporita rivna Cuvintul lui

Dumnezeu.

Harul dumnezeiesc si binecuvintarea noastra ii vor insoti pururea

in aceasta «iscusita zabavSx.

La PrSznairea Sf. Marelul Mucenic Gheorghe,

Pnrtatorul de biruintS, 1988

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE



INTRODUCERE

Noaptea tirziu, cind grijile scaunului arhiepiscopal nu-l mai tulbu-

rau, sfintul loan Gura de Aur — ne istoriseste via{a sa aghiografa —
se inchidea in camera sa de lucru si tilcuia epistolele sfintului apostol

Pavel. Camera nu avea alt mobilier decit un pat modest, o masd si un
scaun, iar ca podoaba sfintele icoane, intre care icoana sfintului apos-

tol Pavel ; la aceastd icoana isi indrepta necontenit privirile cind zdbo-

vea asupra infelesului dumnezeiestilor cuvinte ale apostolului neamu-
rilor. Daduse dispozifie sa. nu fie tulburat de nimeni in timpul lucrului

sau
; nimeni sa nu intre la el si nici sd treacd pe dinaintea usii lui. Dupd

ce a tilcuit o parte din epistolele sfintului apostol Pavel, sfintul loan

Gura de Aur a fost cuprins de oarecare indoiala. Oare ii va placea lui

Dumnezeu tilcuirea sa? A infeles el bine cuvintele marelui apostol ?

$i s-a rugat staruitor lui Dumnezeu sa-i arate intr-un chip oarecare de-I

sint placute explicarile sale.

Intre timp un curtean a cdzut in dizgrapa impdratului. Curteanul a

cerut printr-un cunoscut sfintului loan Gurd de Aur ingaduinfa de a-1

primi, ca sa-si spund pdsul. Arhiepiscopul a incuviinfat. Curteanul s-a

hotarit sa se ducd noaptea la palatul arhiepiscopal, ca sa nu fie vdzut

de dusmanii sai. Intr-o seurd, a venit si 1-a rugat pe ucenieul sfintului

loan Gura de Aur, pe Proclu, arhiepiscopul de mai tirziu al Constantino-

polei, sd-1 anunfe. Proclu, inainte de a intra, s-a uitat printr-o crdpdturd

in camera in care lucra sfintul si a vdzut ca arhiepiscopul nu era singur,

ci in spatele lui statea un bdrbat aplecat spre el si cu gura la urechea

lui. Proclu, intrigat ca dascdlul sau este cu cineva in camera, a cdutat

sa audd ce spune acel bdrbat, dar n-a putut infelege nimic. Vdzind ca nu
poate intra, s-a intors si a spus curteanului ca nu-l poate anunta, pentru

ca altul se afld cu arhiepiscopul ; sd mai astepte pina ce va pleca acela.

Dupd citva timp, Proclu s-a dus din nou ; dar iardsi 1-a vdzut pe strain

tot acolo ; s-a dus si a treia oara, dar in zadar. Nu dupd mult timp a to-

cat pentru slujba de noapte. Atunci Proclu a spus curteanului sa se ducd
acasa si sd vind in seara urmatoare, ca nu-l mai poate introduce, pentru

cd arhiepiscopul isi incepe rugdciunea, care dureazd pina dimineafa.

Curteanul a venit si a doua seara, dar n-a putut fi introdus pentru ace-
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(•«.>/ priclna va si \u sruru initutH. Mharca lui Proclu era marc ;
cine pu-

tea ti strfilnul uvclu cute Intrfl neobsvrvut ? Si s-a hotdrlt sd nu mdnince,

set nu bcu, sd nu doannd si sd nu so dezlipeascd de usd plnd nu va alia

cine este ace/ biirhal. SI a lticut asa. .Scara, clnd a venit curteanul, incre-

dintat cd nimeni n-a intrat la arhiepiscop, i-a spus cd va vorbi negresit

cu cl, cd n-a vdzut pc nimeni intrlnd. Totusi, ca si mai inainte, s-a uitat

induntru si a vdzut iaidsi pc acci bdrbat. Proclu a spus atunci cmteanu-

lul sd sc ducd la casa sa si sd se roage singur lui Dumnezeu pentru mln-

tulrca lui, cd barbatul care vine la arhiepiscop este trimis de Dumnezeu,

cd intra In camera tdrd sd lie vdzut. A doua zi dimineaid, sfintul loan

Ciurd de Aur si-a adus aminte de curteanul care trebuia sd vind la el

si I-u Intrebat pe Proclu de nu 1-a cdutat cineva. Proclu i-a raspuns cd

da, dar i-a povestit totodata si pricina pentru care nu 1-a putut intro-

duce. Clnd a terminat de vorbit, Proclu si-a aruncat ochii la icoana siin-

lului apostol Pavel si, minunat peste mdsurd, a spus arhiepiscopului cd

bdrbatul care era in camera cu el seamdnd cu eel zugrdvit pe icoana.

A$a a aflat sfintul loan Gura de Aur cd Dumnezeu i-a ascultat cererea,

trlmiflnd pe insusi autorul epistolelor sd-i dicteze tilcuirea.

Sfintul Isidor Pilusiotul C\435) conlirmd cele spuse de traditia

agblografd, spunlnd in una din scrisorile sale cd dacd sfintul apostol

Pavel ar fi vorbit aiica, n-ar fi tdlmdcit mai frumos epistolele sale decit

sfintul loan Gura de Aur.

lar loan Moshu (sec. VI), In capitolul 128 al Limonarului sdu, ne

ttansmite aceastd istorisire despre sfintul loan Gura de Aur :

Ava Atanasie ne povestea cd a auzit de la Iania, sora episcopului

Adcllie :

Clnd loan Gura de Aur, episcopul Constantinopolei, a lost surghiu-

nlt In Cucuson, a gazduit in casa noastrd. Cit a stat la noi, noi am avut

marc lndrdznire si dragoste catre Dumnezeu. Fratele meu, episcopul

Adelfie, mi-a spus : Cind a murit fericitul loan in surghiun, m-a cuprins

o durere nespus de mare, cd acest bdrbat, dascdlul intregii lumi, care a

Inveselit cu cuvintele sale Biserica lui Dumnezeu, n-a adormit intru

Domnul pe scaunul sdu. Si eu m-am rugat lui Dumnezeu, cu multe la-

crimi, sd-mi arate in ce stare se alia el. Dupd ce m-am rugat multd

vreme, Intr-o zi, am cdzut In extaz si am vdzut un bdrbat frumos la chip,

care m-a luat de mind si m-a dus intr-un loc luminos si sldvit. Acolo

mi-a ardtat pe predicatorii credin\ei si pe dascdlii Bisericii. Eu ma uitam

de jur Imprejur sd vdd pe eel pe care-1 doream, pe marele loan. Dupd

ce mi-a ardtat pe toti si mi-a spus numele fiecdruia, m-a apucat iardsi

do mind si m-a sens afard. L-am urmat intristat cd n-am vdzut impreund



iNTitnnuricTtF.

cu ptirintii pe eel Intra silnfl loan. La iaflre, eel cc stdtcu lu ponrtd, vd-

zlndu-md trist, mi-a spus .-

— Nici unul din cei care vin aid nu iese Intristat

!

Eu i-am rdspuns :

— Asta mi-i durerea, cd n-am vdzut cu ceilalfi dascdli pe prea iu-

bitul meu loan, episcopul Constantinopolei.

Acela m-a intrebat iardsi :

— Vorbesti de loan, dascdlul pocdinfei ?

— Da, i-am rdspuns eu.

— Pe el, mi-a spus acela, nu-1 poate vedea om in hup, pentru cd

<el std acolo unde este tronul Stdpinului.
t

Stintul loan Gurd de Aur, care slujeste chiar la treptele tronului lul

Dumnezeu, care cu gindirea sa acoperd tot cerul teologiei ortodoxe, s-n

ndscut In Antiohia inainte de 347, probabil in 344
; dupd unii intrc 311

Si 347, dupd alfii in 345, dupd alfii intre 344 si 345, iar dupd altii cu zeec

ani mai tirziu, in 354. Tatdl sdu, Secundus, era unul din generalii oricn-

tului, iar mama sa, Antusa, facea parte din cele mai nobile familii din

Antiohia. Copilul lor, loan, a avut nefericirea sd-si piardd fatal la pu(in

timp dupd nasterea sa. Mama sa, rdmasd vdduvd la 20 de ani, a rcnun-

tat pentru totdeauna la edsdtorie si s-a consacrat educapei si instructiei

fiului ei. Antusa, care se aldturd cu tot atita cinste de alte mame eelcbre

din istoria crestinismului — de Emilia, mama sfintului Vasile eel Marc
si a sfintului Grigore al Nisei, de Nona, mama sfintului Grigore din Na-
zianz, si de Monica, mama fericitului Augustin —, si-a crescut copilul cu
o grijd deosebitd si cu un devotament asemandtoi sacrificiului. Averea,
pe care o avea si de la pdrintii ei si de la soful ei, era indestuldtoarc

pentru a-i da fiului ei una din cele mai alese instrucfii, atit clasicd cit

$i crestind.

Instructia clasicd a fdcut-o sub indrumarea vestitului retor Libaniu

$f a filosofului Andragatie ; Libaniu 1-a preiuit atit de mult pe fiul An-
tusei, cd intrebat pe patul de moarte pe cine lasd urmas, a idspuns : «Pc

Ioff.il, dacd nu mi 1-ar fi tUTjat.Gre§ti.nii.»- Antusa, mama sa, a fdcut singurd

alegerea acestor dascdli. Recunostinfa, pe care sfintul loan Gurd de Aur
6 avea fata de mama sa, a exprimat-o intr-o pagina celebra a uncia din

lucrdrile sale : «Cuvint catre o vaduva tinara». «Mi-amintesc, spunc cl,

cd intr-o zi, pe cind eram tindr, dascdlul meu a Idudat pe mama mca ina-

intea unci asistente numeroase. A intrebat, dupd cum ii era obiceiul, pe
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ccl dc llngd el, cine vram. I s-a rdspuns ca cram tiul unci vciduve. M-a
lntrcbat apoi pe mine, cjfl ant are mama mea si de clfi ani era vdduvd.
l-um rdspuns cd de patruzeel de anl si cd a pierdut pe tatdl mcu la doud-
zcci de ani. Atunci Libaniu surprins a strigat, uitindu.se la asistentd :

•Ah, ce iemei se gdsesc printre crestini l». Atita admiratie si un elogiu

ca accsta provoacd o astfel de purtaie, adicd reiuzul unei a doua edsd-

torii, nu numai la noi crestinii, ci si la pdgini !» *.

Instrucfia crestind a primit-o intii in casa pdrinteascd, sub indrumd-
rllc mamei sale, apoi de la oamenii induhovnicitf ai timpului sdu : Me-
Ictie, episcopul Antiohiei, care 1-a si botezat, Diodor, starefal unei mi-

ndstiri din Antiohia ?i profesor la scoala teologicd, ascetul Carterie ; la

acestia trcbuie sd addugdm lectura neobositd a tuturor lucrdrilor scri-

Itorilor crestini de pind la el si in special a marilor teologi alexandrini.

Jn timpul scolaritdfii sale, tindrul loan a avut un prieten foarte bun,
pe Vasile, care intrecea in dragostea ce-i purta pe totf prietenii sdi. «A
tosl, spune sfintul loan Gurd de Aur in tratatul sdu despre preotfe, lingd

wine tot timpul. Una ne era si rivna si dorinfa, ndscute din aceleasi nd-

zuin(e. Nu numai cind mergeam la dascdli, dar si cind i-am pdrdsit, cind

a trebuit sd ne hotdrim ce drum este mai bun pentru noi de ales in viafd -
r

si atunci am fost tot de o pdrere» 2
. Dar cind a tost vorba ca cei doi

prieteni sd imbrdtiseze «viata cea fericita a monahilor, filosoiia cea ade-

vdratd» z
, unitatea dintre cei doi prieteni s-a subrezit, pentru ca tindrul

loan, doritor de succese Iumesti, a imbrdfi^at profesiunea de avocat si

isl petrecea tot timpul la tribunal, dupd cum insusi mdrturiseste 4
. Totusi

prictenul sdu Vasile nu 1-a pdrdsit ; dimpotrivd, «nu se indura, spune

sfintul loan Gurd de Aur, sd ma lase singur nici o frinturd din zi. Nu in-

rcta rugindu-md sd pdrdsim casa pdrinteascd si sd trdim amindoi in

deobste. Md convinsese. $i lucrul era aproape sd se implineascd ; dar

jelanille mamei mclo m-au impiedicat sd fac prietenului meu acest bar,

dar mai bine spus, sd primesc eu de la el acest dar. Cind mama a sim-

flt ce am dc gind sd fac, m-a luat de mind si m-a dus in camera ei. S-a

asczat aldturi dc mine, pe patul in care m-a ndscut. A inceput sd verse

riuri dc lacrimi si sd adauge cuvinte mai jalnice ca lacrimile. Plingind,

m/'-n grdlt asa : «Eu, copilul meu, n-am avut norocul sd ma bucur multd

vrcme de trumoasele insusiri ale tatdlui tdu. Asa a vrut Dumnezeu.

Moartea lui a urmat nasterii tale si tc-a ldsat pe tine orfan, iar pe mine

1

.

MG, 48, 599.

2. MCi, 48, 623.

:i. MG, 4B, 624.

• I. MG, 4H, CV/!>.
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vdduvd Inaintc de vrc/iic. Numal ccle ce suferd vdduvia pot cunouste

bine greutdfile vdduviei. Uraiul nu-l In stare sd zugrdveascd turtuna si

viforul indurat de o lata tlndrd ca mine, abia iesitd din casa pdrinteascd,

neiscusitd in treburile gospoddriei si aruncatd dintr-o data intr-o durere

atita de mare si silitd sd iaca fata unor griji mai presus de virsta si fi-

xea ei. Trebuie sd puna la tieabd pe slugi, sd fie cu luare aminte la rdu-

tdfile lor, sd zdddrniceascd intrigile rudelor, sd indure cu curaj amenin-

fdrile celor care string birurile si neomenia slujbasilor la plata impozi-

telor. Dacd rdposatul tatd lasd in urma sa un copil, alte greutdfi pe ca-

pul tinerei vdduve. Dacd e lata, e drept, vin pe capul mamei si asa mul-

fime de griji
;
totusi e scutitd de cheltuieli si de tried -, dar de e bdiat, o

ndpddesc in iiecare zi nenumdrate temeri si mai multe griji. Nu mai vor-

besc de cheltuielile de bani, pe care trebuie sd le facd, dacd dorestc sd-l

creased asa cum trebuie crescut un copil de starea lui. Dar nici until

din aceste necazuri nu m-au fdcut sd ma edsdtorese a doua oard si •*"

aduc un nou sot in casa tatdlui tdu. Am rdmas in mijlocul frdminldriloi

Si tulburdrilor. N-am cdutat sd scap de cuptorul de foe al vdduvici. Mui

intii am lost ajutatd de mila cea de sus ; apoi, nu mica mingiicrc ini-u

adus in acele clipe cumplite si vederea necontenitd a chipului tdu, ca-

re-mi pdstra icoana insuflepta a rdposatului tdu tatd, cu care scnwui

atita de mult. De aceea, chiar pe cind erai prune, pe cind incd nu invd-

fasesi sd vorbesti, pe cind copiii bucurd mai cu seamd pe pdrinli, mult

m-ai mingiiat. Nu po\i, apoi, sd-mi spui si sd ma invinuiesti cd da, am
indurat vdduvia cu curaj, dar silitd de vdduvie am imputinat averea ta-

tdlui tdu. $tiu cd mulli copii, rdmasi fdrd tatd, au paiit asa. Eu, insd, ti-am

pdstrat nestirbitd intreaga ta avere. N-am crufat, insd, nici o cheltuiald,

ca sd-fi pot da o crestere aleasd si sd-U iac un nume ; dar toate acesia

cheltuieli le-am idcut din averea mea, din averea cu care am venit de la

pdiinfii mei. Sd nu socotesti cd-ti spun acestea ca sd-fi reprosez ceva !

tti cer, insd, un har pentru toate cite pentru tine am fdcut : nu ma ldsa

vaduvd a doua oard, nici nu-mi aprinde din nou in suflet stinsa mea du-

rere. Asteaptd sfirsitul meu. Poate peste pufin vol pleca si eu. Voi tine-

rii aveti nddejde sd ajungefi la adinci bdtrinefi ; dar noi, cei bdtrini, nu

asteptdm altceva decit moartea. Cind ma vei da pdmintului si vei pune

oasele mele aldturi de oasele tatdlui tdu, pleacd in cdldtorii cit mai in-

depdrtate, strdbate orice mdri vrei. Atunci nimeni nu-U va pune piedici.

Dar atita vreme cit mai am in mine suflare, ingdduie sd locuiesti aldturi

de mine. Sd nu superi pe Dumnezeu in zadar si fdrd de folos, aducind ne-

cazuri atit de mari peste capul meu, care cu nimic nu U-am gresit. Dacd

ai, insd, vreo pricind sd ma invinuiesti cd tc silesc sd-fi adminislrezi
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slnyur uverllo, to my, nu te ulta cd-(i slnt mama, nu tine scunrii do cios-

tcrca ce fi-am dnt, nu fine .soama do dragostca ce-// port I Nu fine scuma
do nlmlc I Vuql do mine, cum lugl do vicleni si dc dusmani I Dur ducd
lac totul ca sd-li dau clt mat mult rdgaz pe calca viei'ii, pc care vrei sd

apuci, accst lan{, dc n-ar il altu pricind, da, acest lanf sd tc find aldturi

do mine. Do ai spune cd al nenumdrati prieteni, care te iubesc, alia, dra-

<jul mcu, cd nici unul nu-ti va oferi bucuria unei libertdfi atit de mari
rum fl-o ofcr eu, pentru cd nici unul nu poartd grijd, la lei ca mine, de
bunul tdu nume» 5

.

#i liul Antusei, trecut de 18 ani, convins de lacrimile si cuvintele

niamoi sale, n-a urmat indemnurile si slaturile prietenului sau Vasile,

dar a fdcut din casa sa, aldturi de mama sa, mindstire
; si vreme de trei

ani a stat llngd mama sa, inchis in casd, studiind Sfintele Scripturi, ci-

tind lucrdrile scriitorilor crestini de pina la el si ducind viafd de ascet.

In acost timp, episcopul Meletie 1-a fdcut anagnost, adicd citef, in bise-

rica opiscopald, intrind astfel in rindul clericilor. Nu mult dupd aceea,

prin 374 sau 375, dupd ce mama sa a pdrdsit lumea aceasta, tindrul loan
a putut sd-si implineascd doml sau faurit cu prietenul sdu Vasile, de a
Imbrdfisa adevdrata filosotie, adicd de a se lace monah. S-a retras in

munfii invecinati cu'Antiohia si s-a pus sub ascultarea unui bdtrin ascet

sirian. In sihdstria acestuia a stat patru ani. Dorind, insd, sd ducd o viafd

si mai dcsdvlrsitd, dupd pildele siintilor sihastri, care se nevoiau in mun-
(II Antiohiei, s-a adincit in pustietatea muntelui si a trait vreme de doi
an! do unul singur intr-o pesterd, supunindu-si trupul la nevoinfe mai
prosus de tire. Asceza exageratd la care s-a supus i-a subrezit mult sd-

ntitatca, lmbolndvindu-se de stomac. Sfintul Meletie, aflind de starea

subredd a sdndtatii sale si totodatd avind nevoie si de un ajutor, 1-a si-

Ht nil se coboare din munfi si sd vind in oras. Tindrul monah a fdcut as-

cultarc
i $1 odatd cu aceasta coborire a inceput urcarea sa pe cele mai

InflJfe trepte ale oratoriei crestine si ale teologiei ortodoxe. La incepu-

lul anulul 381 sfintul Meletie il hirotoniseste diacon. $i a slujit sfintul

(nan clnci ani ca diacon, fiindu-i imparfita munca sa intre opera de ca-

tehlzaro a catehumenilor si scrierea lucrdrilor sale din tinerefe, intre

care neegalatul sau tratat despre preofie. tn anul 386, urmasul sfintului

Meletie, Flavian, 1-a hirotonit preot. A ajuns pina la noi predica rostitd

de stlntul loan in ziua hirotonirii sale, pe care o avem tradusd in romd-
neste de pdrintele profesor loan Coman*. Timp de 12 ani, din 386 pina
in 397, noul preot al catedralei episcopale din Antiohia, a doua metropold

r>. MO, 48, 627.
(>. Cil.isul ISiM'lirii, Hi (19.77), 883 -888.
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a imperiului bizantin, \)tlt\ Irumusctca ?i tdria cuvlntului sdu, a sldpinit

viafa spirituald a Antiohlel. A vorbit nelncetat : in tiecare duminicd si

sdrbdtoare, precum si in ficcare vineri ; iar In timpul postului marc, in

tiecare zi ; a predicat in toate bisericile orasului si in cele din jurul oru-

sului. Temele predicii sale erau variate : fdcea teologie, explicind si

demonstrind cu inepuizabile dovezi scripturistice taina de rdscruce a

crestinismului, Siinta Treime
;

polemiza cu eieticii de toate nuantele

ai vremii sale : manihei, marcionifi, valentinieni, aiieni, anomei si aljii -,

nici pe evrei nu i-a uitat ; acestora le demonstra cd adevdratul Dunmczeu

este Cel propovdduit de noua credinfa, de Dumnezeul intrupat ; le do-

vedea cd toate prescriptiunile legii vechi au trecut ;
era pentru cvrcii

din Antiohia un nou Pavel ;
comenta Scriptura, fie versete izolate, lie

versetele in sir ale unei cdrti din Biblie ; liecdrei omilii, in care conwnlu

textul Sfintei Scripturi, nu-i lipsea concluzia morald, cu invafdniintr

pentru viafa de toate zilele a crestinului ; prosldvea pe slinfi si pe nui-

cenici, cum pufini ii mai prosldviserd pind atunci. Cu predicile si eu\ hi-

tdrile lui, sflntul loan Gurd de Aur a ci$tigat suiletele ascultdtorilm xai,

sufletele tuturor cetdienilor frumoasei si mdrefei Antiohii
; tofi se inde-

sau sd-i soarbd din gurd cuvintele, iar tahigrafii din slujba editorilor </<•

lucrdri erau de iafd la toate vorbirile siintului loan pentru a piindr ill

prescurtdrile lor cuvintele lui de aur si de ioc ; pe urmd, siintul loan lua

stenogramele lor, corecta eventualele greseli si le inapoia acestoru m
sd le duca editorilor. Pe atunci nici nu era vorba de drept de autoi. In

toate predicile sale domina o tenia deosebita, tenta aceea care i-a iiuil-

tat pe siintul loan in impdrdtia cerurilor la treplele tronului Dumnezei-

rii : dragostea de oameni $i mai ales dragostea de cei striviti de nevoile

vietii, de oropsi\.ii soartei, dragostea de cei pdcatosi, de tratii cei mici

ai lui Hristos ; de aceea, un alt predicator ortodox, discipol la departure

de secole al celui cu gurd de aur, Hie Miniat, il numeste pe dascdlul sau

«mingiierea pdcdtosilor». Dai sfintul loan Gurd de Aur a cistigat suile-

tele intregii cetdti a Antiohiei — nu numai a crestinilor, ci si ale celor

de altd credinfd .- iudei si pdgini — in zilele de groaza prin care a tre-

cut Antiohia in anul 397, cind poporul antiohian s-a rdsculat §i a dart-

mat statuile familiei imperiale si chiar ale impdratului Teodosie din cen-

trul orasului, revoltat din pricina noilor impozite puse de impdrat locui-

torilor. In acele zile de groaza, sfintul loan Gurd de Aur n-a stat izolat,

ci s-a fdcut una cu tofi locuitorii metropolei, pe care minia impdratului

notarise sd-i treacd prin foe si sabie. Atunci, in acele zile, sfintul loan

Gurd de Aur a rostit acele 21 celebre cuvintdri la statui. £i in limp ce

Flavian, episcopul Antiohiei, era dus la Constantinopole pentru a se
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uruncu la plcioarele lmpdratulul sprc a cere mild pentru pdstorHli sdi,

preotul loan a rdmas in mljlocul lor pentru a susfinc moralul antlohie-

nllor, pentru a le potoli (rica 5/ pentru a scoate din evenimentele grele

ce-i amcnlnfau lecfii de Imbdrbdtare si de indreptare a moravurilor ; ca

sfintul loan Gurd de Aur nu s-a mdrginit numai sd mlngiic suiletele des-

vurafate $1 Ingrozite, ci mai mult sd le schimbe, prin biciuirea pdcatelor

do cure era plind Antiohia. £i, cu ajutorul lui Dumnezeu, stintul loan

dura de Aur a biruit, a potolit groaza din suiletele tuturor cetdfenilor

orayului — crcstini (ortodocsi si eretici), iudei, pdgini — , iar episcopul

lor, sfintul Flavian, le-a adus bucuria ca impdratul i-a iertat.

In timpul celor 12 ani de predicd, numele predicatorului din Anti-

ohia a rrrscut din ce in ce mai mult, iar laima lui ajunsese pina in ca-

pitala imperiului, in Constantinopole. $i pe cind toti credinciosii din

Antiohia se glndeau ca loan sd-i urmeze bdtrinului Flavian pe scaunul

Antiohici, Dumnezeu a rinduit ca viafa lui sd ia o altd cale pentru slava

Dlsericii, dar pentru indumnezeitul predicator al Antiohiei, timpuri de

ostcncli strtilucitc, dar si timpuri de suferinfe, de dusmanii si uneltiri,

de surghiun, de prigoand si jertfa.

In anul 397 moare Nectarie, arhiepiscopul Constantinopolei. Cu
toatc cd erau multi pretendenti la acest scaun, printre care si un preot,

Isidor, sustinut de Teofil arhiepiscopul Alexandriei, totusi Dumnezeu a

rinduit ca pe scaunul care fusese onorat, pufind vreme, de sfintul Gri-

gore din Nazianz inainte de Nectarie, sd fie indliat sfintul loan Gurd
dc Aur. $i Dumnezeu a implinit lucrul acesta prin atotputernicul Eu-

fropiu, primul ministru al impdratului Arcadiu. Eutropiu il cunoscuse

pe sfintul loan in timpul unei cdlatorii in Antiohia si aflase de vredni-

clu si dc talentul sdu oratoric. $i pentru cd Eutropiu se temea si de

hnpotrlvlrea poporului antiohian, care n-ar fi fost de acord cu plecarea

predicatorului lui iubit, dar si de un refuz din partea lui loan, pe care-1

stla tdrd ambitie si cu totul legat de orasul sdu natal, s-a hotdrit sa-I

ture, A recurs la o viclenie : a convins pe imparat sd scrie guvernatoru-

lill Antiohiei sd-1 trimitd pe loan la Constantinopole fdra sd prindd de

veste poporul. $i astfel guvernatorul 1-a poftit intr-o zi pe preotul loan

sd-1 lnsofeasca In afard de oras pentru a vizita bisericile mucenicilor f

ucolo, 1-a suit intr-o trdsura si a poruncit sd-1 ducd la Constantinopole.

Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, care dorea sa-si puna omul lui pe

scaunul episcopal din capitala imperiului, s-a impotrivit la inceput -, dar

plnd la sflrsit a fost silit, vrind-nevrind, sd-1 hirotoneascd, fiindu-i teamd

<h' Eutropiu. Hirolonirea sflntului loan ca arhiepiscop al Constantino-

/><>/»/ s-a fdvut la 17 decembrie 397, iar intronizarea, la 28 februarie 398.
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Cu venirea sflntulul loan Gurd de Aur In capitala imperiului incepe

viafa lui de mucenicic, Ajuns arhlcpiscop al Constantinopolei, sflntul

loan Gurd de Aur a socotit o datorie slintd sd lucreze pentru insdndto-

sirea vie}ii bisericesti. In acest scop a luat aspre mdsuri impotriva cle-

ricilor care fineau In locuinfele lor calugdrife, impotriva clericilor care

se imbogdfeau de pe urma preofiei, impotriva clericilor care duccau o

viafa nevrednicd de preofi, care erau robi pintecelui, destdtdrii si desiri-

ndrii, care trdiau ca niste paraziti si lingusitori. Si putea face aceasta,

pentru cd el insusi ducea o viafd simpld si sdrdcdcioasd, atit in imbrd-

caminte, cit $i la masd. A poruncit ca din economiile realizate de pc

urma chejtuielilor idrd rost in palatul arhiepiscopal sd lie ajutafi sdracii

$i vdduvele. A zidit spitale pentru bolnavi, case de addpost pentru bu-

trlni si sdraci ; a organizat intr-un mod sistematic opera de asistenfd

sociald. Pe lingd opera sociald, siintul loan Gurd de Aur a idcut .>/ opcrri

misionard. A adus la ortodoxie pe multi dintre gofii care locuiau in ju-

rul Constantinopolei ; le-a dat o bisericd in care sd slujeascd, lc-a Iti-

rotonit preoti dintre gofi si a dat dispozifie ca slujba bisericcascd si pre-

•dica sd se iacd in limba gotd. A trimis apoi monahi pentru rdsplndln'ii

crestinismului in Scitia, Persia si Fenicia. Siintul loan Gurd do Aur,

prins de atitea griji din launtrul si din afara Bisericii, a gdsit totust tlmp

si sd predice si sd scrie.

La inceputul arhiepiscopatului sdu lucrurile au mers bine ; chiar Im-

pdrdteasa Eudoxia il prefuia, cd in timpul ducerii unor sfinte moastc do

la Biserica Mare din Constantinopole la Biserica sfintului Toma din

afard de oras, impdrdteasa a urmat pe jos in timpul noppi cortegiul, iai

in predica rostitd cu acest prilej, arhiepiscopul laudd zelul si credin/a

impdrdtesei.

Bar mdsurile administrative, reformele introduse in viafa clerului

si predicile sale, care biciuiau pe lata viciile, au creat dusmdnii si nc-

mulfumiri.

Au nemultumit in primul rind pe oamenii palatului arhiepiscopul .-

acestia s-au vazut lipsiti dintr-o data de luxul si banchetele cu care-i

obisnuise fostul arhiepiscop Nectarie, pentru cd siintul loan introdusese

in palat viefuire asceticd ; el insusi minca o data in zi, mincari simple ;

minca singur la masd si apa ii era bdutura.

Au nemultumit pe elerieii abuzivi si nedemni ; au nemultumit pe

elerieii care exploatau pe credinciosi in folosul lor ; au nemultumit pe

calugdrite si pe vagabonzi, pe care i-a pus la treabd
; au nemultumit pe

episcopii simoniaci, pe care i-a caterisit la sinodul convocat de el la
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/7<\v in 401 i au nemulfumlt pe doamnele din anturajul impdrdtcsel, care

s-au slmflt insultate, cti In predicile sale stlntul loan mustra pe femeile

(arc isl ctalau luxul lor si in biserica'.

Siintul loan Gura de Aur si-a crcat apoi si dusmani personali, pe trei

episcopi : Acacic al Bereii din Siria \ acesta, prieten cu sfintul loan, a

venit in Constantinopole ca sa-1 viziteze , dar pentru ctf arhiepiscopul

nu i-a dat o locuinfd pe placul lui, s-a supdrat si s-a jurat ca se va rdz-

huna , cpiscopul Severian al Gabalei, care prin intrigi si minciuni cauta

su-i ia scaunul , si Antioh al Ptolemaidei. In sfirsit si-a mai fdcut si un

alt mare dusman, tocmai pe Eutropiu, omul prin a cdrui putere si ini-

tiative fusese adus sfintul loan pe scaunul arhiepiscopal al Constan-

tlnopolei. Si lata, pricina : Eutropiu era un om lacom , vindea

tunctiile publice si confisca in folosul sdu averile celor condamnatf de

tribunal. In predicile sale, sfintul loan condamna niste abuzuri ca aces-

tea 1 si poate ca Eutropiu ar fi suportat predicile lui loan si ar fi tacut,

pentru ca se stia vinovat, dar n-a mai putut suporta cind loan s-a impo-

trivit cu tdric lui Eutropiu cind acesta a cerut imparatului sa suprime

drcptul de azil al Bisericii. Eutropiu s-a miniat si a obtfnut de la impa-

rat suprimarca acestui drept de azil. S-a intimplat, insd, ca nu dupd mult

tlmp, rcvolta unui ofiter got a avut ca rezultat caderea in dizgrape a lui

Eutropiu. Si el, care suprimase dreptul de azil al Bisericii, el, pentru a-si

salva viata, s-a refugiat in biserica, un loc pe care-1 refuzase celor per-

secutafi de el. Soldapi imparatului au venit la arhiepiscop sd-1 ceard -,

arhiepiscopul a refuzat si, in prezen\a lui Eutropiu, a rostit celebrul cu-

vlnt vtitre Eutropiu, care are ca temd textul scripturistic : «De§ertacni-

no« <le?ertficiunilor, toate sint de^ertaciuniw 7
. Soldatii, neputindu-1 lua

pe Eutropiu, 1-au luat pe arhiepiscop si 1-au dus in fafa imparatului. Si

pc cind stlntul loan era dus de soldafi la imparat, Eutropiu a pdrdsit bi-

svrlcu 9l a fugit in Cipru, unde a fost omorit dupd citdva vreme. Un alt

prllej pentru sfintul loan Gurd de Aur de a rosti eel de al doilea cu-

vint despre Eutropiu, in care aratd ca dacd Eutropiu ar fi rdmas in bi-

scrlcti n-ar fi fost prins si ucis. In finalul acestui cuvint, arhiepiscopul

vorbeste de folosul pe care-1 are eel ce rdmine in biserica si citeste

Scrlpturile.

Dar dusmanul eel mai puternic, care a dus si la deznodomintul tra-

gic al vietfi sfintului loan Gura de Aur, a fost insdsi impdrdteasa Eu-

doxia. Supdrarea ei a venit de acolo ca arhiepiscopul a intervenit pe

llngd impdrdteasa in favoarea unei vdduve, cdreia impdrdteasa ii luase

Intreuga avere la moartea sofului ei surghiunit. O astfel de intervenfie

7. Frl., 2.
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1-udoxia a socotit-o diept insultd. Dusmdnla ei a crescut si mai mult cind
dounmcle de onoare au convins-o cd Hrisostom a vlzat-o si pe ea in cu-
vintelc sale rostite impotriva femeilor care fac lux si se impodobcsc.

Se crease astfel o atmostera potrivnicd arhiepiscopului Constanti-
nopolei

; atmosfera era incdrcatd, trebuia numai o mica, scinteie ca sa
declanseze tragedia. Si scinteia aceasta a iost adusd de asa numitii Fra\i
Lungi. Acestia au tost izgoniti din Alexandria de Teolil pentru invinui-

rea ca sint origenisti , ei au venit la Constantinopole sa se plingd arhi-

episcopului spre a le face dreptate. Sfintul loan Gurd de Aur le-a oterit

gdzduire in casa de oaspefi a Bisericii Invierii, dar nu i-a primit in co-

muniune cu el ; i-a statuit ca plingerea lor sa o adreseze impdratului. 1m-
pdratul le-a ascultat plingerea, a gdsit-o indreptdptd si a poruncit sd
lie chemat Teolil la Constantinopole pentru a fi judecat. Teolil a venit

la Constantinopole, dar cu alte ginduri. A adus cu el mulfi episcopi

egipteni si 1-a convins si pe stintul Epifanie sd-1 insofeascd. Episcopal
Salaminei s-a ldsat convins, mai ales cind a auzit ca este vorba de orlgr-

nism, el care era un intocat dusman al lui Origen. Epiianie, insd, ajuns.

in Constantinopole, si-a dat seama de ce uneltea Teolil impotriva arhi-

episcopului Constantinopolei si a plecat din capitala imperiului spre

patria sa.

Teolil era chemat de impdrat ca acuzat ; dar el, prin intrigilc lui,

prin coalitia cu cercurile dusmdnoase de la palatul imperial si cu ccr-

curile nemultumite ale clerului, in frunte cu cei trei dusmani personali
ai siintului loan Gurd de Aur, a reusit sd se translorme din acuzat in

acuzator si a obtinut de la impdrat aprobarea de a fine un sinod care sd

judece pe stintul loan Gurd de Aur pentru invinuirile aduse de dusmanii
lui. Teolil cu episcopii adusi din Alexandria, cu cei trei dusmani per-

sonali ai siintului loan si cu episcopii nemultumiti din Constantinopole
au Unut in 403 un sinod aproape de Calcedon, intr-un loc numit La Ste-

jar. Teolil, insd, n-a avut nici curajul si nici indrdzneala sd prezideze el

sinodul, ci 1-a pus presedinte pe Pavel, mitropolitul Heracleii 8
. Acuza-

tiile impotriva siintului loan au lost aduse de doi diaconi din Constanti-

nopole, pe care slintul loan ii excomunicase, pe unul pentru omor, iar

pe celdlalt pentru adulter. Cei doi diaconi au lormulat aceste acuza\.ii

avind tdgdduinta ca vor ti primifi in Bisericd ; ceea ce s-a si intlmplat

dupd exilarea lui Hrisostom.

8. Nu mult dupa sinodul de la Stejar, chiar In anul 403, Pavel, mitropolitul He-
racleii, a murit in chip surprinzStor.



Ifl HKTNTUI, IOAN (IIIIIA DM AUH

/ s-au adus 29 c.afwte fie acuiallo, ln/re care si accsfca :

— cd a vindu/ \avt'/o s/infc nie lllscrlcll si a risipit vcniturile Blse-

rlclt 9
,

— cd a insultat pe episcopi, alc&tuind cdrfi calomnioase impotriva

clcrului 10
;

— cd 3n Biserica Sfintilor Apostoli a lovit in fata pe Memnon asa

<le tare cd i-a curs singe din gura, dupa care a sdvirsit siinta taind ;

- cd intervine in eparhii strdine si hirotoniseste episcopi n ;

— ca mdnincd singur la masd si cd nu este ospitalier i2
;

— cd primeste in camera sa femei una cite una, fdrd sd tie cineva

de ia{d »
;

— cd nu se inchind nici cind intra, nici cind iese din biserica 14
;

—
- cd mdnincd dupd siinta impaitdsanie anatord 15

,-

— cd a impdrtdsit pe unii dupd ce mincaserd 16
;

— cd a primit si are in Biserica pdgini, care au vorbit de rdu pe

crvstini l7
.

9. E adev&rat, sfintul loan Gura de Aur, pentru a veni in ajutorul celor saraci

$1 pentru a zidi lora?uri de asistenta sociala — spitale, aziluri pentru batrini, orfeli-

nate si nlte institutii de acest gen — a vtndut unele vase ale Bisericii, care nu mai
orau do folos si a Intrebuintat veniturile Bisericii in scopurile amintite.

10. Esle vorba de lucrarile sfintului loan Gura de Aur In care condamna obi-

ri'lul tmpfimintenit In Constantinopole de a trai sub acelasi acoperis elerieii — episcopi

$1 monahi — cu calugaritele.

11. Sfintul loan Gura de Aur a {inut la Efes, in anul 401, un sinod in care au
fost dopu.^i din treapta episcopii simoniaci si au fost hirotoniti altii in locul lor.

\2. Sfintul loan GurS de Aur minca singur la masa din pricina bolii sale de sto-

mac dnhlndltfi In anli sihSstriei sale in muntii de linga Antiohia ; de multe ori voma
tu tlmpul mesol $1 nu dorea sS faca si pe altii partasi ai suferintei sale.

\'\. In scrlsoarea catre episcopul Chiriac, fata de aceasta acuzatie exclama : «Spun
i"h m-flm culcat ru femei. Dezbracati-mi trupul meu si veti gasi mortificarea madu-
lilrlJor i>ip1»U (MG, 52, 683).

14. Au adus aceasta acuzatie omului care invata pe credinciosii sai ca ceea ce
onto epa pentru pe?ti aceea este rugaciunea pentru crestin.

15. Paladle, In «Dialogul» sau (MG, 47, 5—82), spune ca aceasta este singura

nni/ntle adcvfiratS din toate acuzatiile aduse sfintului loan Gura de Aur. Intr-adevar,

Iflntui loan recomanda credinciosilor sai ca dupa ce se impartaseau sa ia anafora,

ca nu rumva, f5r5 sa vrea, sa arunce odata cu scuipatul si ramasitele din sfin-

t<>Ia talne.

16. Tot In Scrisoarea catre episcopul Chiriac sfintul loan Gura de Aur, revoltat

dc> nrcasta acuzatie, spune : «Multe au tilcuit impotriva mea ! Spun ca am impartasit

pe unll dupS ce au mlncat. Daca am facut una ca asta, sa fie sters numele meu din

cartea episcopilor, s5 nu fie scris i» cartea credintei ortodoxe ! Daca am facut una ca

asta, s& m& scoata Hristos din imparatia Sa ! Iar daca tot mai sustin asta, daca tot se

lnraptitincazS, s5-l doboare atunci si pe Pavel, care a botezat o intreaga casa dupa ce

nu mlncat ! S3-1 doboare chiar pe Domnul, Care dupa cina a impartasit pe apostoli».

(MG, 52, 683).

17. Dusinanil sfintului loan Gura de Aur au transformat In acuzatie rivna arhi-

cpl.scopului di> a couvorli pe pugini la crestinism.
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Sfintul loan Gurd dc Aur a lost chemat sd se prezlnte In fata sino-

dului lui Teofil. La aceas'td chemare, arhieplscopul Constantinopolei a

adunat In locuinfa sa mai mult de 40 de episcopi si a rdspuns cd nu se

prezintd decit cu condipa plecarii din sinod a celoi patru episcopi, care

slnt pe fata impotriva lui, adicd : Teofil, Severian, Acacie si Antioh. In

urma acestui rdspuns, sinodul lui Teofil 1-a caterisit. lmpdratul Arcadie

a confirmat hotarirea si a pomncit sa fie exilat. Poporul capitalei, caie

adora pe episcopul sdu, a cdutat sa Impiedice plecaiea lui ; dai sfintul

loan, pentru a nu provoca vdrsari de singe, s-a dat de bund voie In mlna
ostasilor si s-a ldsat dus in surghiun. N-a ajuns, insd, decit plnd In Bi-

tinia, cd impdrateasa inspdimintatd de un zgomot puternic din camera

sa si socotindu-1 o amenintare dumnezeiascd, a rugat pe imparat sd-1

cheme inapoi pe aihiepiscop. Sfintul loan a fost adus Inapoi ; poporul 1-a

primit cu entuziasm, cerind sd fie inscdunat Zndatd pe tronul episcopal ;

sfintul loan, insd, a cerut ca intronizarea sd se facd de un sinod mai marc
decit acela care il depusese. Pe cind se petreceau aceste lucruri, Teofil,

de frica poporului, a fugit, pe ascuns, in grabd din Constantinopolc.

Dusmanii arhiepiscopului, insd, nu s-au ldsat ; dupd doud luni an

inceput din nou sa se miste. Si au gdsit un prilej potrivit .- in marea plafd

din fata senatului si a bisericii Sfinta Sofia a tost inalfata o statuic dc

argint a impdratesei Eudoxia. Cu prilejul inaugurdrii ei, s-au facut scr-

bari mari, cu muzicd, dansuri si spectacole teatrale. Zgomotul a turburat

linistea din biserica Sfinta Sofia, unde loan savirsea sfinta litur-

ghie. In predica rostitd de pe amvon, arhieplscopul a protestat impo-

triva zgomotului. A fost de ajuns sa i se aducd impdratesei la cunostintd

protestul arhiepiscopului, ca Eudoxia s-a pornit din nou cu urd impo-

triva slintului. Dorind sa scape definitiv de el, a scris lui Teofil , acesta

i-a rdspuns ca ar putea fi indepdrtat definitiv in chip canonic dacd s-ar

COnvoca un sinod care sd-1 depund din treaptd cu motivarea cd Hind de-

pus de un sinod n-a fost repus in drepturi tot de un sinod. Sinodul a tost

convocat in martie 404 si a hotdrit depunerea din treaptd pe temeiul mo-
tlvelor date de Teofil al Alexandriei. In seara Simbetei Mari, pe cind

sfintul loan Gurd de Aur se pregdtea sd sdvirseascd botezul catehumc-
nllor, au intrat in biserica soldafi si au scos afard pe toti credinclosli

atlati induntru. Poporul a fost silit sd sdvirseascd Pastele in afara ora-

sului. Timp de doud luni, sfintul loan nu s-a aratat, pind cind la porunca
lmpdrdteascd a trebuit sd piece. Si sfintul loan, pentru a nu atrage ashipra

credinciosilor urgia impdrdteascd, pe ascuns, s-a predat in mlinile sol-

dafilor. Cind poporul a aflat de plecarea in surghiun a pdstorului lui, a

tost cuprins de furie. Incendiul care a cuprins biserica Sfinta Sofia si

2 — Sfintul loan Gurfl dc Aur



ID artNTtn. than qijna nrc Arm

palutul senatulul a atras asupra piletenilor lui Hrlsostom, lntrc care 40

dc cplscopl, pcrsecufia impdratului.

A fost dus din Constantlnopole, Idrd sd i se spuna locul surghiunu-

lul i abla in Niceca 1-a allat : Cucuson, In Armenia. Cdldtoria plnd acolo,

o ctiiatoric extrem de obositoare, a durat 70 de zile. A trecut prin Ancira

si prin Cesareea ; episcopii din aceste orase, spre deosebire de credin-

ciosl, care i-au primit cu mare cinste, i-au pus viafa in primejdie. De
uvcca sfintul loan, in una din scrisorile saie, spune : «De nimic nu ma
tcm mai mult decit de episcopi, afara de citiva» iS

. In scrisorile sale

sfintul loan se plinge de suferinfele la care a fost supus atit din pricina

cllmvl finutului, cit si din pricina lipsei celor de neapdratd trebuinfd. A
fost dc doud ori bolnav. Peste acestea mai erau si ndvdlirile isaurilor,

din pricina cdrora in iarna anului 406 a trebuit sd se mute intr-o fortd-

rcatu din apropiere, de unde in primavard s-a intors iard$i in Cucuson.

Din indepdrtatul lui surghiun, sfintul loan a stat Jn necontenitd legdturd

epistolard cu prietenii sdi si cu cei care i-au rdmas credinciosi, tie cle-

rk!, tie laid •, n-a incetat sd se intereseze de problemele bisericesti si

mai ales de opera misionard, pe care o incepuse in Constantinopole. Dar

corcspondenfa lui cu cei din afara, grija ardtatd de el pentru treburile

bisericesti, precum si vizitele dese ale antiohienilor, au nelinistit pe

dusmanii sdi, care vedeau in toate acestea putinfa unei intoarceri a lui

loan pe scaunul sdu
; si au reusit in 407 sd obfind de la impdrat transie-

rarea sfintului loan din Cucuson intr-un loc mai indepdrtat de capitala

imperiului, Pitiunta, un ordsel asezat pe fdrmul oriental al Mdrii Negre.

Hpuizat de boald si de slabiciune, pe o arsifd cumplitd de vara, a lunii

lulie 407, excortat de soldati, sfintul loan a trebuit sd ia drumul ultimu-

lul sdu surghiun. Nu putea face decit trei kilometri pe zi. Dupa trei luni

de cdldtorle obositoare, la 13 septembrie, ajunge intr-un sat In apropiere

de Comana, unde se aila o bisericutd a sfintului mucenic Vasilisc 19
. Lingd

capela sfintului Vasilisc era locuinfa preotului si clteva case. Sfintul a

poposlt in casa preotului. Noaptea, in vis, i s-a aratat sfintul mucenic

Vasilisc al i-a spus : «Curaj, irate Ioane, miine vom ti impreund !». A
doua zi dlmineata, era 14 septembrie, cu puterile sldbite, s-a rugat sfin-

tul de cdpetenia soldafilor sd amine plecarea cu cinci ceasuri. Nu i s-a

tngdduit si au plecat la drum. Dar nu fdcuserd decit citdva cale si sfintul

loan Gurd de Aur a fost cuprins de o slabiciune atit de mare, incit a

trebuit sd recunoascd si neomenosul ostas ca nu mai poate continua dru-

mul. A dat poruncd sd fie adus inapoi la biserica sfintului Vasilisc. A

IH. Srrisonrcd i), A c rfttre OHmpiada, editia Anne-Marie Malingrey.

JO, VHsll'lsr ti fost eplscop al Comanei ; a suferit mucenlcia In timpul persecute!

lui Mnximiii, In iinul 311 In Nlcomldla Bitinlei.
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intrat In bisericd, a cerut vcsmlntele blserlcesti si si-a schimbat toatd lm-

brdcdmintea sa plnci la lncdltdmlnte. Halnele sale le-a ddruit celor din

Jur, Apoi, imbrdcat cu halnele de slujbd, a sdvlisit silnta liturghie si s-a

Impdrtdsit cu prea curatele Taine. Dupd impdrtdsire a indltat mgdciunea
de mulfumire, a dat sdrutarea cea mai de pe urmd celor care erau llngd

el, s-a culcat spunind cuvintele : «Slavd lui Dwnnezeu pentm toate !».

Dupd ce si-a fdcut semnul sfintei cruci si a rostit cuvintul : *Amin», si-a

dat suiletul.

Aceasta s-a petrecut in ziua de 14 septembrie, ziua praznicului Indl-

tdrii Sfintei Cruci. Biserica Ortodoxd, pentru a nu ldsa ca pomenirea
marelui ierarh, pastor si teolog, sd fie eclipsatd de strdlucirea praznicu-

lui Indlfdrii Sfintei Cruci, a mutat ziua pomenirii sale la 13 noiembrie.

In cinstea sfintului loan Gurd de Aui, Biserica Ortodoxd a mai rln-

duit si alte zile de pomenire : 15 decembrie, in care se pomeneste hiro-

tonirea sa ca arhiepiscop al Constantinopolei ; 27 ianuarie, clnd se sd-

virseste pomenirea aducerii moastelor sfintului loan Gurd de Aur In

Constantinopole, sdvirsitd In anul 438 de Proclu, arhiepiscopul Constan-
tinopolei, ucenicul sfintului loan Gurd de Aur ; si la 30 ianuarie — de

Sfinfii Trei Ierarhi — clnd se prdznuieste amintirea lui cu ccilalfl do/

mari dascdli ai Bisericii : sfintul Vasile eel Mare si sfintul Grigore Cu-
vlntdtorul de Dumnezeu.

Pentru frumusefea si strdlucirea cuvintelor sale, sfintul loan a tost

numit de contemporanii sdi «Hrisoroas», adicd : «riu in ale cdrui valurl

curge aur» ; numele acesta i-a fost dat de marele epistolograf Isidor PI-

lusiotul ; cu un secol mai tirziu, i s-a addugat la numele sdu de loan su-

pranumele de «Hrisostom», adicd «Gurd de Aur», care va insofi perma-

nent numele fiului bunei mame si evlavioasei crestine Antusa.

Bunul Dumnezeu a rinduit ca viafa acestui strdlucit stint sd fie

scurtd ; dupd unii 60 de ani, dupd altii 63, iar dupd alfii 52 de ani
; in

schimb, insd, a tost bogatd in fapte si scrieri. Scrierile sale — ajunse plnd

la noi — umplu 18 volume din Patrologia greacd a lui Migne, volumele

47 pind la 64. Dacd ar fi tipdrite in volume de cite 350—400 pagini, de

mdrimea volumelor din colectia *Izvoarele Ortodoxiei», ar umple 80 de

volume. Au fost si slnt o mind de aur pentru teologii din rdsdrit si din

apus, din timpurile vechi si din timpurile noi
; tofi le-au folosit fdrd sd

impufineze si fdrd sd seedtuiased gindirea celui cu gura de aur si cu min-

tea de sclipirea fulgerului. Autorul lor va rdmlne vesnic izvorul la care

vor alerga toti cei insetati de frumusefile gindirii si viefuirii crestine.
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Aceste lnsu$lrl deosebltc au tAcut ca Slinta Llturghle alc&tuitd de el s&

se sAvir?cascd in blscrlcile ortodoxe in toate zllele anulul, cu excepfla

citorva zile. Acesta cstc omagiul pe care ortodoxia il aduce marelui ei

teolog.

SCRIERILE SFlNTULTJI IOAN GURA DE AUR, DUPA STRUCTURA LOR,

SE POT IMPARTI IN :

I. Tratate V. Omilii

II. Cateheze VL Cuvintari

VII. Ecloge
III. Srrleri despre Sflnta Scriptura vnl Scrisori

IV. Comentarii la Sflnta Scriptura IX. Carti de cult

I. Tratate

a) Tratate pastorale :

— Despre preotie, Cartea I—VI, MG, 48, 623—692.

— E primejdios lucru si pentru predicator si pentru ascultatori, ca predicatorul

in predice pe placul ascultatorilor, MG, 50, 653—662.

b) Tratate cu privire la via/a monahali :

— CStre Teodor eel cazut, I—II, MG, 47, 277—316.

— CStre cei care atac3 viata monahala, I—III, MG, 47, 319—386.

— Comparatie Intre Imparat si monah, MG, 47, 387—392.

— Catre caiugfirii care loeuiese la un loo cu calugaritele, MG, 47, 495—514.

— Caiug3ritele nu trebuie s3 locuiasc3 la un loc cu calugarii, MG, 47, 513—532.

— CStre Stagirie ascetul, I—III, MG, 48, 423—494.

— Despre feciorie, MG, 48, 533—596.

c) Tratate cu privire la c&s&torie :

— Lauda lui Maxim. Cu ce femei sa ne casatorim, MG, 51, 225—242.

— Catre o femeie ramasa v8duv3 de tinara, MG, 48, 599—610.

— Catre aceeasi, Despre raonandrie, MG, 48, 609—620.

d) Tratate pedagogice si morale :

— Despre slava desarta si despre cresterea copiilor, editatS in : Jean Chrysos-

tome, Sur la vaine gloire et 1'education des enfants. Introduction, texte critique, tra-

duction et notes par Anne-Marie Malingrey, Paris, 1972, 64—196 (Sources Chretiennes,

168)

— Catre Dimitrie, Despre cainta, MG, 47, 393—410.

— Catre Stelehie, Despre c8inta, MG, 47, 411—422.

— Nimeni nu poate vStama pe eel care nu se vatama singur, MG, 52, 459—480.

c) Tratate apologetice si dogmatlce :

— Dovedlre c3tre iudei si eleni c3 Hristos este Dumnezeu, MG, 48, 813—838.

— CStre iudei, I -VIII, MG, 48, 843—942.

MG — Mlqne, Pntrologla greacB.
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— La ferlcitul Vavlla ?1 tmpotriva lul Iullan ?l cStre eleni, MG, 50, 533—572.
— Cuvtnt cStre eel care s-au scandolizat din prlclna nenorocirilor Intlmplate si

din pricina prigoanei si tulburSrii venite peste popor si multi preoti ; despre nepu-
tlnta de a Injelege pe Dumnezeu ; cStre iudei, MG, 52, 479—528.

— Impotriva anomeilor, I—XII, MG, 48, 701—812.

— Despre soarta si providenta, I—VI, MG, 50, 749—774.

II. Cateheze

— Cateheza I—II, editate in MG, 49, 223—240.
— Cateheza I—VIII, editate in : Jean Chrysostome, Huit catecheses baptismales

lnidites, texte critique, traduction et notes de Antoine Wenger, Paris, 1957 (Sources

Chretiennes, 50).

III. Scrieri despre Sfinta Scripture

— Sinopsa Sfintei Scripturi, MG, 56, 313—386.

IV. Comentarii la Sfinta Scriptura

— Din comentarul la Cartile Imparatilor, MG, 64, 501—502.

— Din comentarul la Iov, MG, 64,504—656

— Comentar la Proverbe, MG, 64, 659—740.

— Din comentarul la profetul Isaia, MG, 56, 11—94.

— Din comentarul la profetul Ieremia, MG, 64, 739—1038.

— Comentar la profetul Daniel, MG, 56, 193—246.

— Comentar la Epistola catre Galateni, MG, 61, 611—682.

— Din comentarul la epistola lui Iacov, MG, 64, 1039—1052.
— Din comentarul la Epistola I a lui Petru, MG, 64, 1057—1058.

— Din comentarul la Epistola II a lui Petru, MG, 64, 1051—1060.

— Din comentarul la Epistola I a lui loan, MG, 64, 1060—1061.

V. Omilii

a) Omilii la carfi din Vechiul Testament

:

— Omilii la Facere, I—LXVII, MG, 52—53, 23—580.
— Omilii la Psalmi (3—12; 41 j 43—49; 108—117; 119—150), MG, 55, 35—498.

b) Omilii la texte din Vechiul Testament

:

— Cuvlntul I—IX la Facere, MG, 54, 581—620.
— La cuvintele din Psalmul 48, 17, I—II, MG, 55, 499—511.
— La cuvintele din Psalmul 145, 2, MG, 55, 519—528.
— La Serafimi, I—VI, MG, 56, 97—142.
— La cuvintele din Isaia, 45, 7, MG, 56, 141—152.

— La cuvintele din Ieremia, 10, 23, MG, 56, 153—162.

— Despre obscuritatea profetfilor, I—II, MG, 56, 163—192.

c) Omilii la carfi din Noul Testament

:

— Omilii la Matei, I—XC, MG, 57—58, 13—794.
— Omilii la loan, I—LXXXVIII, MG, 59, 23—482.
— Omilii la Faptele Apostolilor, I—LV, MG, 60, 13—384.
— Omilii la Romani, I—XXXII, MG, 60, 391—682.
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- Omllll la I Corintonl, I—XUV, MG, 61, 11—382.

- Omllll la II Corinteni, I—XXX, MG, 61, 381—610.

— Omllll la Elesenl, I—XXIV, MG, 62, 9-176.

- Omllll la Flllpenl, I—XV, MG, 62, 177—298.

Omllll la Coloseai, I—XII, MG, 62, 299—302.

Omllll la I TesalonlcenI, I—XI, MG, 62, 391—468.

Omllll la II TesalonlcenI, I—V, MG 62, 467—500.

- Omilii la I Timotei, I—XVIII, MG, 62, 501—600.

- Omilii la II Timotei, I—X, MG, 62, 599—662.

- Omilii la Tit, I—VI, MG, 62, 663—700.

— Omilii la Filimon, I—III, MG, 62, 701—720.

Omilii la Evrei, I—XXXIV, MG, 63, 13—236.

(1) Omllll la texte din Noul Testament

:

La Matei, 6, 10—13, MG, 51, 41—48.
-- La Matei, 9, 37, MG, 63, 515—524.

- La Matei, 15, 21—28, MG, 52, 449—460.
-- La Matei, 18, 23—26, MG, 51, 17—30; MG, 64, 444—452.

— La Matei, 26, 39, MG, 51, 31—40.

— La Luca, 5, 18—24, MG, 51, 47—64.

— La Luca, 16, 20—31, MG, 48, 963—1054.

— La loan, 5, 2—16, MG, 48, 801—812.

— La loan, 5, 19, MG, 56, 247—256.

— La loan, 11, 1—45, MG, 50, 641—644.

— La Inceputul Faptelor Apostolilor, I—IV, MG, 51, 65—112.

— - La Romani, 5, 3 ?i 8, 28, MG, 51, 165—'172.

— La Romani, 12, 20, MG, 51, 171—186.

— La Romani, 16, 3, MG, 51, 187—208.

— Fragment din omilille la Romani, MG, 64, 1037.

— La I Corinteni, 7, 2, MG, 51, 207—218.

— La I Corinteni, 7, 39-^10, MG, 51, 217—220.

— La I Corinteni, 10, 1, MG, 51, 241—252.

— La I Corinteni, 11, 19, MG, 51, 251—261.

— La II Corinteni, 4, 13, MG, 51, 271—302.

-- La II Corinteni, 11, 1, MG, 50, 301—310.

— La Galateni, 2, 11, MG, 51, 371—388.

— La Filipeni, 1, 18, MG, 51, 311—320.

La I Timotei, 5, 9, MG, 51, 321—338.

— La II Timotei, 3, 1, MG, 56, 271—280.

vi. cuvintan

a) La pmznlce lmpir&testi

:

— La Na$terea Domnului, MG, 49, 351—362 1 56, 385—396.

— La Botezul Domnului, MG, 49, 363—372.

— La trSdarea lui Iuda, I—II, MG, 49, 373—392.

— La cimitlr $1 In crucen Domnului, MG, 49, 393—398.

— I.n cnu<< si la Ulnar, I—II, MG, 49, 399—418.

- In tnvlcri' ;»l tinpotrlva betlvilor, 50, 433—442.
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— La sflntele Past), MG, 52, 765 772.

— La Inaltarea Domnulul, MG, 50, 441 -452, .02, 773-702.

.
— La Rusalii, I—II, MG, 50, 453, 470.

b) La stinti

:

— La Ana, I—V, MG, 54, 631—676.
— La Avraam, MG, 50, 737—746.
— La David si Saul, I—III, MG, 54, 675—708.

— La mucenita Drosida, MG, 50, 683—694.

— La Eleazar si cei sapte copii, MG, 63, 523—530.

— La sflntul Eustatiu, arhiepiscopul Antiohiei, MG, 50, 597—606.

— La sfintul sfintit mucenic Foca, MG, 50, 699—706.

— La sflntul sfintit mucenic Ignatie, Purtatorul de Dumnezeu, MG, 50, 587-596.
— La Hie si la vaduva, MG, 51, 337—348.
— La sfintul mucenic Iulian, MG, 50, 665—676.

— La sfintii mucenici Iuventin si Maximin, MG, 50, 571—578.

— La sfintul mucenic Lucian, MG, 50, 519—526.

— La sfintii Macabei si la mama lor, I—IV, MG, 50, 617—628.

— La Melchisedec, MG, 56, 257—262.
— La sfintul Meletie, arhiepiscopul Antiohiei, MG, 50, 515—520.

— La sfintul apostol Pavel, I—VII, MG, 50, 473—514.

— La sfinta mucenita Pelaghia, MG, 50, 579—584 ; 585—586.

— La Petru apostolul si Hie profetul, MG, 50, 725—736.

— La sfintul mucenic Roman, MG, 50, 607—612; 611—618.

— La sfinta intiia mucenita si apostol Tecla, MG, 745—748.

— La sfintul mucenic Varlaam, MG, 50, 675—682.

— La sfintul mucenic Vasu, MG, 50, 719—724.

— La sfintul sfinfitul mucenic Vavila, MG, 50, 527—534.

— La sfintele mucenite Vernica si Prosdoca si Domnina, mama lor, MG, 50,

629—640.

— La mucenici, MG, 50, 645—654
;
661—666.

— La sfintii mucenici egipteni, MG, 50, 693—698.

— La toti sfintii din toata lumea care au suferit mucenicia, MG, 50, 705-712.

c) La diferite impreju.ra.ri ;

— Cind a fost hirotonit preot, catre sine, catre episcop si catre mulliiiu-ci do

popor, MG, 48, 693—700.

— La calende, MG, 48, 953—962.
— La statui, I—XXI, MG, 49, 15—222.

— Dupa cutremur, MG, 50, 713—716.
— La EuWopiu, I—II, MG, 52, 391—414.

— Cind Saturnin si Aurelian au fost exilafi, MG, 52, 413—420.

— Despre intoarcerea sfintului loan din Asia la Constantinopole, MG, 52, 421 424

— Cind a trebuit sa primeasca pe Severian, MG, 52, 423—426.

— Rostita inainte de exil, MG, 52, 427—432.

— Rostita cind a pleoat in exil, MG, 52, 435—438.

— Rostita dupa intoarcerea din primul exil, MG, 52, 439—442; 443-448.

— In cinstea lui Diodor episcopul, MG, 52, 761—766.

— • Rostita in Biserica de la Piatra cea Veche, MG, 63, 462—468.
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— Rostltfl find tifipflrfltaaNfl n venlt la mlezul noptil In Biserica ceo Mare, MG,
63, 407—472.

— RostltS clnd lmpdratul a vonlt tn Biserica Apostolulul si Mucenicului Toma,

MG, 63, 475—478.

— Rostita In Biserica invleril, MG, 63, 477—486 j 493—500.
'

— Rostita In Biserica Sfinta Irina, MG, 63, 485—492.

— Rostita In Biscrica Sfintflor Apostoli, MG, 63, 491—494.

— Rostita In Biserica Sflntului Pavel, MG, 63, 499—510.

d) morale

:

— Nu trebuie sS anatematizam nici pe vii, nici pe martf, MG, 48, 945—952.

— Despre dlavol, I—III, MG, 49, 241—276.
— Despre pocainta, I—IX, MG, 49, 277—350.
— Dusprc Invierea mortilor, MG, 50, 417—432.

— Despre rugaciune, I—II, MG, 50, 775—786.

— Despre schiimbarea numelui, I—IV, MG, 51, 113—156.

— Despre milostenie, MG, 51, 261—272.

— Despre desfatarea celor viitoare, MG, 51, 347—354.

— S3 nu dam In vileag pacatele fratflor mostri, MG, 51, 353—364.

— S3 nu ne deznadajduim, MG, 51, 363—372.
— Impotriva celor ce parasesc biserica si se due la hipodrom, MG, 56, 263—270.

— Despre dragostea desavlrsita, MG, 56, 279—290.

— Despre Infrinare (In latina), MG, 56, 291—294.

— Despre mlngliere In fata mortii (in latina), I—II, MG, 56, 293—306.

— Nu trebuie sa ne ducem la hipodrom, MG, 63, 511—516.

— La pocainta ninevitenilor, MG, 64, 423—434.

VII. Ecloge

Eclogele, In numSr de 48, sint extrase, aranjate pe teme, din toata opera sfin-

*tulul loan Gur8 de Aur. Ele sint alcatuite de Teodor Dafnopates, soriitor bizantin din

secolul al zecelea. Haidacher, unul din cei mai buni cunoscatori ai operei sflntului

loan GurS de Aur, a identificat locurile de unde au fost luate extrasele : Studien iiber

Chrysostomus-Eklogen, In: Sitzungsber. der k. Akad. der Wiss. in Wien, Philos.-Hist.

Kl„ Bd. 144, 4, Viena, 1902.

— Ecloga 1, Despre dragoste, MG, 63, 567—580.

— Ecloga 2, Despre rugaciune, MG, 63, 579—590.

— Ecloga 3, Despre pocainta, MG, 63, 589—596.

— Ecloga 4, Despre post si castitate, MG, 63, 595—602.

— Ecloga 5, Despre feridire si nefericire, MG, 63, 601—606.

— Ecloga 6, Despre invStatura si sfatuire, MG, 63, 605—616.

— Ecloga 7, Despre smerenie, MG, 63, 615—622.

— Ecloga 8, Despre suflet, MG, 63, 621—624.

— Ecloga 9, Sa nu dispretuim Biserica lui Dumnezeu si sfintele taine, MG, 63,

623—632.

— Ecloga 10, Despre providenta, MG, 63, 631—638.

— Ecloga 11, Despre bogStle si sarBcie, MG, 63, 637—646.

— Ecloga 12, Despre lacomia la mlncare si betie, MG, 63, 645—652.
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— Ecloga 13, Dospiv lioll »l dortorl, MO, 63, 051—050.

— Ecloga 14, Dospre feuiul ?i podoabo, MG, 63, 057—666.

— Ecloga 15, Despre lacomle, MG, 63, 665—672.

— Ecloga 16, Despre Inglmfare si slava desarta, MG, 63, 671—678.

— Ecloga 17, Despi'e invidie, MG, 63, 677—682.

— Ecloga 18, Despre ura si vrajmasie, MG, 63, 681—686.

— Ecloga 19, Despre tristete si mihnire, MG, 63, 685—690.

— Ecloga 20, Despre minie si furie, MG, 63, 689—694.

— Ecloga 21, Despre conducere, putere si slava, MG, 63, 695—702.

— Ecloga 22, Despre r&bdare si indelunga rabdare, MG, 63, 701—716.

— Ecloga 23, Despre milostenie si iubirea de strain!, MG, 63, 715—752.

— Ecloga 24, Despre pacat si marturisire, MG, 63, 751.

— Ecloga 25, Despre judecata viitoare, MG., 63, 743—754.

— Ecloga 26, Despre virtute si viciu, MG, 63, 753—764.

— Ecloga 27, Despre cresterea copiilor, MG, 63, 763—772.

— Ecloga 28,. Despre juramint, MG, 63, 771—778.

— Ecloga 29, Despre lipsa de rautate, blindefe si despre tinerea de minle «

rSului, MG, 63, 777—788.

— Ecloga 30, Cuvint de lauda la sfintul apostol Pavel, MG, 63, 787—802.

— Ecloga 31, Despre moarte, MG, 63, 801—812.

— Ecloga 32, Despre barbatie si putere, MG, 63, 811—818.

— Ecloga 33, La sfintul praznic al Stilparilor, MG, 63, 817—822.

— Ecloga 34, La sfinta Nastere a lui Hristos, MG, 63, 821—834.

— Ecloga 35, Bespre pocainta, MG, 63, 833—840.

— Ecloga 36, Cuvint de lauda la sfintul apostol Pavel, MG, 63, 839—848.

— Ecloga 37, Despre tacere si despre cele ce nu se pot grai, MG, 63, 847 848.

— Ecloga 38, Sa nu ne rusinam a marturisi sfinta cruce, MG, 63, 849—854.

— Ecloga 39, Dumnezeu ne-a dat multe cai ca sa nu pacatuim, daca voim, MG,
63, 853—860.

— Ecloga 40, Trebuie sa facem totul pentru mintuirea fratflor nostri, MG, 03,

B59—S64.

— Ecloga 41, Trebuie sa imitam pe slugile noastre ori de cite ori aceia mun-
cesc pentru ca le e frica de noi, ca $i noi de frica lui Dumnezeu sa facem la fel,

MG, 63, 863—868.

— Ecloga 42, Sa nu ne tulburam cind vedem ca cei buni o due rau, iar eel

rai au de toate, MG, 63, 867—874.

— Ecloga 43, Cel care dispretuie^te pe cele de aici le are si pe acestea si pe

cele de dincolo, MG, 63, 873—880,

— Ecloga 44, Despre zdrobirea inimii, despre rabdare si despre dorul bunatStflor

viitoare, MG, 63, 879—888.

— Ecloga 45, Sa nu plingem tare pe cei care mor, MG, 63, 887—892.

— Ecloga 46, Chiar daca sintem vinovati de multe pacate, ne putem mintui prin

mfirturisire, MG, 63, 893—896.

— Ecloga 47, Sa nu ne apropiem cu nevrednicie de sfintele taine, MG, 63, 895—900.

— Ecloga 48, Ce sS faca crestinul ca sa mosteneasca viafa vesnicS, MG, 63,

898—902.
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VIII. SrrUorl

a) Scrlaorl dUro pursauiui ollclala : MG, 52, 529-542) 64, 493—496.

b) Scrtsorl (tore Ollmplada, MCJ, 52, 549—642 $1 In : Jean Chrysostome. Lettres

A Olymplas, Seconde Edition augmcntee. Introduction, texte critique, traduction et notes

par Anna-Marie Malingrey, Paris, 1968 (Sources Chretlennes, 13 bis).

c) Scrisorl dire alte persoane : MG, 52, 642—748
j 755—760 ; 56, 517—518

; 64,

400—500.

IX. C3rtl de cult

n) Slujbu Slinlci Llturghil : MG, 63, 902—922.

1>) Ruqacluni : MG, 63, 923—928 ; 64, 1061—1068.

Omiliile la Pacere ale sfintului loan Gura de Aur — 67 la numar — sint traduse
ileum pentru Intlia oarS In limba romana.

S-au propus diferite date cu privire la timpul cind au lost {inute si la locul

unde au lost rostite : Savilius (-f-1622) a lost de parere ca marele ierarh le-a rostit in

epoca sa constantinopolitana 20
; Viata anonima a sfintului loan Gura de Aur istori-

scvte ca au fost {inute In al doilea si al patrulea an al arhiepiscopiei sale, adica in

399 si 401 21
; Tillemont (|1698) si Montfaucon {|1741) au ajuns la concluzia ca omi-

liile au fost rostite In anul 395, deci In Antiohia 22
; Bonsdorff este pentru anul

389"
| pr!n(ul Max von Sachsen Impartaseste opinla lui Savilius si a Vietii anonime,

ca adlr& au fost rostite In Constantinopole 24
; G. Rauschen le plaseaza in anul 388 25

;

flcenstS data este acceptata si de Otto Bardenhewer 26 si Chrysostomus Baur27
.

Dac8 asupra anului In care au fost rostite aceste omiJii mai pot fi discutii, apoi

cu privire la perioada anului in care s-au rostit nu se pun probleme, pentru ca insusi

sflntul loan Gur§ de Aur ne ofera puncte de reper in omiliile la Facere.

Omiliile la Facere se Impart In doua grupe : prima grupa, Omiliile II—XXXII au

fost rostite In cele patruzeci de zile ale postului mare, cu exceptia citorva zile, pina

In SSptSmlna Mare
;
grupa a doua, Omiliile XXXIII—LXVII, dupa Sfintele Pasti.

Omilia I a fost rostita in Duminica lasatului sec de brinza, iar Omilia II, a doua zi,

luni, prima zi din postul mare 28
. In Omilia XII sfintul loan Gura de Aur arata pri-

20. J. Bareille, Prefata de la Oeuvres completes de Saint Jean Chrysostome, VII,

Paris, 1867, 1.

21. Ibidem, 1.

22. Ibidem, 3—4.
23. Chrysostomus Baur, Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit, I,

Mflnchen, 1929, 235.

24. Ibidem, 235—236.
25. Jahrb. der christl. Kirche, 295, 522—524.
26. Otto Bardenhewer, Geschtchte der altkirchlichen Literatur, III, Miinchen,

1923, 388.

27. Op. ctt., 235.

28. «Cind ma glndesc la schimbarea grabnica petrecuta astazi si ma due cu gln-
dul la neorinduiala zilei de icri, ma mir si mi minunez de puterea postului ; ca a
intrat In cugetul fiecaruia, i-a schimbat cjlndul, i-a curatit mintea, nu numai a con-
du( atorllor, ci si a condusilor ; nu numai a barbatilor, ci si a femeilor ; nu numai a

color Jibcri, cl si a robilor ; nu numai a bogatilor, ci si a saracilor ; nu numai a celor
re si-aii f.Hiit rulluni In limba greaca, ci si a celor barbari. Dar pentru cc vorbesc eu
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In Omiliia XV spuno ca a trecut jumatate din postul mare M j In Omilia XXIV marolo

predicator aminteste ascultatorilor sal ca mai slnt doua s&ptSmlni plna la Pasti ",

iar In Omilia XXX, ca a ajuns la sflrsitul sfintului post de patruzeci de zile Z2
; in sfir-

sit, In Omilia XXXIII, pe care o rosteste dup3 Sfintele Past!, arata pricinile pcntru

care n-a continuat comentarul la Cartea Facerii In Saptamina Mare 33
. In Omilia

de conducatori si de supusi ? Chiar cugetul celui ce poarta pe cap diadema impara-

teasca arata aceeasi supunere ca si ceilalti. Nu mai poti vedea astazi deosebire intre

masa bogatului si masa saracului ; pretutindeni mlncaruri simple j s-au dus mlncaru-

rile scumpe si gatite cu migala ; astazi ne apropiem de masa aceasta saraca cu mai
multa placere decit atunci cind ni se puneau in fata mlncaruri pregatite cu fel de fel

de dresuri si mult vin» (M.G., II, 1).

29. «Haide sa-mi Implinesc astazi fSgaduinta, sa va tin obisnuitul cuvint de in-

vStatura si sa leg cele ce v-am grait mai Inainte cu cele ce am sa va spun acum.

§titi ca de doua ori m«am gr&bit si am vrut sa fac aceasta, dar grija de fratii mei

mi-au muitat limba spre sfatuirea lor. OdatS, cind am cautat sa conving cu multe

rugaminti si sfaturi pe fratii nostri slabi cu duhul, care din obisnuinta si prejudecaM
s-au despSrtit de adunarea aceasta duhovniceasca si ne-au stricat bucuria sfintel sar-

b&tori ; cind i-am rugat sa nu se mai desparta multa vreme de turma lui Hrislos si

nlci sa nu mai rataceasc5 In afara acestui staul duhovnicesc, sa fie adica unit! ru mil

cu cuvintul si cu numele, sa nu mai urmeze iudeilor, care sed in umbra ?i mai sldii

Unga opait dupa ce a rSsarit Soarele dreptatii. Alta data, cind am vorbit catehumenllor

adunati aici, i-am indemnat sa alerge la chemarea cea duhovniceasca, sS si ulurc

de pe ei tot somnul si toata trlndavia si, cu dor fierbinte si cu rlvna puternicd, sa so

pregateasca pentru primirea darului Imparatesc, sa se grabeasca spre Acela, Car,p <li1-

ruieste iertare de pacate si da cu darnicie mii de bunatati. Asadar dupa ce am dat potrl-

vita putere de grija si le-am dat leacul trebuitor ranii si celor care gresesc cu piiviiv l,i

sSrbatoarea Pastelor si care isi aduc mari pagube prin pazirea acelei neinsemnato pn-
scriptiuni a legii mozaice si dupa ce am dat si sfaturile cuvenite catehumenilor, cslc

firesc, deci, ca dupa ce m-am Smpotrivit bolilor care ne asaltau, sa va intind ast.i/l

tuturor indeobste masa cea duhovniceasca» (Omilia XII, 1).

30. «Numai daca noi, Ingrijindu-ne de mintuirea noastra, nu cautam numal Kft

treaca timpul, nici nu ne uitam daca a trecut jumatate din postul mare, ci dacS am
sSvirsit vreo fapta buna in acest tirap, daca am scapat de vreuna din patimile co no
turburau» (Omilia XV, 5).

31. «DacS ati asculta de cuvintele mele, ati alunga tristetea care v-a cuprius

mai Inainte sufletul. Mai ales acum, cind a ramas putin din postul de patruzeci de zile,

vefi putea sa va stergefi $i pacatele si sa atragefi asupra voastra si multa iublre

de oameni a lui Dumnezeu. Staplnul n-are nevoie de multe zile, nici de vreme iiidelun-

gatS ; daca voim, putem indrepta mult pacatele noastre chiar In aceste doua saplaiulni»

(Omilia XXIV, 8).

32. «IatS am ajuns la sflrsitul sfintului post de patruzeci de zile ; am termiiiiit bnga-

tia postului si cu harul lui Dumnezeu am ajuns la liman... §i dupa cum corabierii, al(>r-

g5torii si atletii isi m5resc strSduinta si luarea aminte atunci cind ajung la sfirsil, tot

asa se cade sa facem si noi, pentru ca am ajuns §i noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, In

Saptamina Mare» (Omilia XXX, 1).

33. «Vazind ca ati venit azi cu drag la biserica si ca vi-i mare dorul de asrultarea

cuvlntului meu, vreau sa va platesc datoria, ce-o datoram dragostei voastre. Imi <lau

seama ca multi poate ati uitat ca va eram dator din pricina zilelor multe ce s-au scurs

lntre timp, iar cuvintul meu a fost atras spre alte subiecte. Sarbatorile Pastilor au in-

trerupt sirul tilcuirii. Nici nu era cu cale ca de sarbatoarea crucii Stapinului sii v,1

vorbesc de altceva ; trebuia sa Intind masa potrivita acestei tmprejurari. De civnw

cind a sosit ziua vinzarii Domnului am intrerupt sirul tilcuirii si obligat dn vinzatc

mi-am ascutit limba impotriva vinzatorului si iarasi am vorbit de cruce. Ap.ii, cind

a venit ziua Invierii trebuia neaparat s5 vorbesc dragostoi voastre de inviorea Stapi-

nului
;

si iar3si in zilele urmatoare am cautat sa vii far dovada Invierii cu miiiunili!
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MIV, Nflntul loitn Curd <t« Aur »puno rfl In ajun vorblse despro femeia samarl-

neancB M , decl In Dumlnlca a clncea dupa Pa»tl
|
pe temelul acestei mirturll urmeazS

cA plna In Dumlnlca samarinencli rostlse 12 omllli, lar restul de 23 de omllli dupa

ncousta dumlnic&. Nu stlu cum s-ar putea lmp&ca aceste m&rturii cu spusele lui-

I'liryMistomus Baur cfi ullimele 35 de omllli la Facere au fost rostlte dupS Rusalii 35
.

51 acum la sflrsitul acestei introducerl slnt dator cu doua 15muriri

:

— Llteratura strfiina si romana cu privire la viaja, opera si glndirea sfintului

loan Guni de Aur va fi publlcatS In volumul 26 al acestei colectii, clnd se vor pu-

Mica Omllllle la Epistola cStre Roman! ale sflntului loan GurS de Aur

;

— Pentru Identlflcarea locurilor din Sfinta Scriptura am folosit, ca de altfel in

toate traducerile mele, pentru Vechiul Testament : Biblia adici Demnezeeasca Scrip-

tura u Legti Vechi yi a celei Nou&, Bucuresti, 1914, iar pentru Noul Testament, textul

revlzult de Mitropolitul Irineu Mihalcescu si Profesorul Teodor M. Popescu, pe care

lo socot a fi pin3 acum cele mai bune texte ale Sfintei Scripturi in limba rom&na.

sflvtrsite dupS inviere | atunci am tilcuit si din Faptele Apostolilor ; si din ele am intins

oblsnultul ospSt ?i am £8cut in fiecare zi cuvint de sfatuire celor de curind Invredniciti

do harul botezului. Acum, dar, trebuie neaparat sa va aduc aminte de datoria ce v-o
datorcz si s8 caut s-o piatesc» (Omilia XXXIII, 1).

34. «CuvIntul despre femeia samarineanca ne-a aratat indestulator ieri si nespusa
IngHdulnta a Stfiplnului si covirsitoarea Lui purtare de grija de ea, dar si recunostinta
ei» (Omllla XLIV, 1).

35. Chrysostomus Baur, op. cit., 235.

Pr. D. FECIORU
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OMILIA I

Cuvint de sfatuire

la inceputul sfintului post

de patruzeci de zile

Ma bucur si ma veselesc cind vad biserica lui Dumnezeu impodobita

cu multimea fiilor ei, iar pe voi toti strinsi aici cu multS bucurie. Cind

ma uit la chipurile voastre vesele, am cea mai mare dovada de bucuria

ce va stapineste sufletele, asa precum si un intedept spunea : «Cind inima

se vesele$te, Jn/ioresfe fata» 1
. De asta si eu, cu mai multa tragere de

inima m-am sculat sa iau parte impreuna cu voi la aceasta duihovni-

ceasca bucurie ,• vreau sa va fiu vestitorul sosirii sfiiKtului post de pa-

truzeci de zile, leacul sufletelor noastre.

Ca un parinte iubitor, St&pinul nostru obstesc al tuturora, vrind sa ne-

spalam pacatele, a pus la indemina noastra postul acesta sfint pentru ta-

maduirea pacatelor noastre.

Nimeni, dar, sa nu fie trist ; nimeni sa nu para amarit, ci sa sailte,,

sa se bucure si sa slaveasca pe purtatoruil de grija al sufletelor noastre

— Care ne-a deschis aceasta minunata cale — si cu mare bucurie sa pri-

measca venirea postului acestuia ! Sa se rusineze paginii, sa-si acopere-

fetele iudeii, vazindu-ne cu cit drag imbratisam venirea postului si sa cu-

noasca, chiar din fapte, cit de mare este deosebirea dintre noi si ei. S8

numeasca ei sarbStoare si praznuire betia, petrecerile desfrinate si cele-

lalte fapte urite, care se nasc de obicei din ele ! Biserica lui Dumnezeu,

insa, sa numeasca sarbatoare pe cele impotriva lor : postul, dispretul

pintecelui si orice ailta virtute adusa de acestea. Ca acolo e adevaratS

sarbatoare, acolo unde e mintuire sufletelor, unde e pace si intelegere,

unde e alungat orice gind lumesc, unde e izgonit strigatul, zgomotul, urn-

bletele bucatarilor, taierile de animale ,• unde, in locul acelora, salaslu-

1. Prov., 15, 13.
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leste linistea, pucea, dragoat«*a, bucuria, bunStatea si al-te nenumarate
bunfitfiti.

Halde, dar, s3 vorbesc putln dragostei voastre despre post, rugin-

du-v3, mai Intii, s3 aseultati cu liniste mare cuvintele mele, ca sS plecati

acasa" cu frumoase roade sufletesti. CS nu ne-am adunat aici fara rost

si In zadar, ca unul s5 vorbeascS, iar altul sa aplaude spusele si cu asta

sfi plecSm de aici, ci ca eu sa va spun ceva folositor, ceva care sa va ajute

la mintuirea voastrS, iar voi sa plecati de aici dupa ce atf cistigat ceva
din predica mea, dup3 ce ati cules mult folos sufletesc.

Da, Biserica este un spital duhovnicesc si se cade ca aceia care vin
aici sd primeasca leacuri potrivite, sa si le puna pe ranile lor si asa sa
piece acasS. C5 numai ascultarea predicii farS Implinirea prin fapta a cu-
vintelor predicii e fSrS de folos. O spune fericitul Pavel. Asculta ! «Nu
auzitorii legii slnt dreptf la Dumnezeu, ci fdcdtorii legii se vor Indrep-
/d//» 2

} iar Hristos, grSind catre popor, in predica de pe munte, spunea :

<(Nu tot eel ce-Mi spune : Doamne, Doamne, va intra in Impdrdfia cera-
rilor, ci eel ce face voia Tatdlui Meu Celui din cerurh 3

. $tiind, dar, iu-

bitilor, cS nu ne e de vreun folos ascultarea predicii, daca nu-i urmeazS
Implinirea ei prin fapte, sa nu fim numai auzitorii predicii, ci si facatorii

el, pentru ca faptele ce urmeaza cuvintelor sa ne fie temei de multa in-

drfiznire catre Dumnezeu.

Desfaceti-v5, dar, slnurile mintii voastre §i asa sa primiti cuvintele
mele despre post ! $i dupa cum cei ce vor sa se casatoreasca cu o fata

cuminte si cu bunS-cuviinta, impodobesc peste tot cu perdele camera de
nuntfl, curata toata casa, indeparteaza slujnicele rele, si asa isi aduc mi-

reasa in casa, tot asa si eu vreau ca voi sa va curat/iti cugetul, sa va
luati rSmas bun de la petreceri si de la imbuibari si asa sa primiti, in

sinurile deschise ale mintii voastre, pe mama tuturor bunatatilor, pe
dascfilul cuminteniei si al intregii virtuti, adica postul, pentru ca voi sa

simtiti mai multa piacere, iar postul sa va dea leacul trebuincios. Daca
doctorii, cind au de dat doctorii celor ce vor sa-si curete stomacul de
sucuri rele si S'tricate, poruncesc bolnavilor sa se infrineze de la mincare,
ca sfi nu fie mtnearea piedica puterii doctoriei, ci sa luoreze si sa-si im-
pllneasca lucrarea ei, apoi cu mult mai mult se cuvine ca noi, cei ce avem
sfi prlmim leacul acesta duhovnicesc, adica postul, acest fel deosebit de
mincare, sa ne curatim cugetul, s3 ne facem mintea mai usoara pentru ca
Jntunecata de betie, sa nu ne fie postul zadarnic si nefolositor.

2. Rom., 2, 13.

3. Matcl, 7, 21.
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II

$tiu c8 pe muilti au sS-1 mire cuvlmtele ce le voi spune azi ; dar, v3

rog, sa nu fim robi obisnuintei, ci s5 ne cSlauzim viata dup5 dreapta

judecatS.

Avem noi, oare, vreun cistig de pe urma imbuibarii de fiecare zi si

a be^iei? Dar pentru ce vorbesc, oare, de cistig? Dimpotriva, avem multS

paguba si nespusa vatamare. Cind mintea ni se intuneca de multa b3u-

tura, chiar de la inceput a pierit tot cistigul postului. Spune-mi, te rog, ce

e mai dezgustaitor, ce e mai urit decit un om care suge vin pina la mie-

zul noptii, iar in zori, la ivirea razelor de soare, miroase ca §i cum ar fi

fost muiat in vin? E dezgustator celor care-1 intilnesc, e dispretuit de

slugi, e luat in ris de toti care inteleg cit de cit cum trebuie sa fie un om,

dar mai presus de toate atrage asupra lui minia lui Dumnezeu din pricinu

betiei si a necumpatarii lui nepotrivite si nefolositoare. *Betivii, spune

Pavel, nu vor mo$teni impardtia lui Dumnezeu» i
. Poate fi, oare, o mui

mare ticalosie decit aceea de a fi izgonit din pridvoarele impuratiei pen-

tru o placere vatSmatoare si de scurt5 duratta ?

Dar sa nu dea Dumnezeu ca cineva din cei veniti aici sa fie stapinil

de aceasta patima! Dimpotriva, dupa ce am mincat si astazi cu toalii fi-

losofia si cumintenia, dupa ce ne-am scapat de furtuna si turburarea pe

care o aduce de obicei betia, sa intram in limanul sufletelor noastre, adic<1

in post, ca sa putem culege de pe urma postului, cu imbelsugare, roadele

cele bune. Ca dupa cum imbuibarea cu mincare este pricina si prilej de

nenumarate rele pentru oameni, tot asa postul si dispretul pintecelui nc

este totdeauna pricina de nespuse bunatati. La inceput, cind a facut Dum-
nezeu pe om, stiind ca postul trebuie sS-i fie mai cu seamS leacul pentru

mintuirea sufletului, indata, chiar de la inceput, i-a dat celui intii-zidit

aceasta porunca si i-a zis: «Din tot pomul eel din rai sa. mincafi, dar din

pomul cunostinfei binelui si rdului sa nu mlncath 5
. Icoana a postului a

fost spusa : «Din acesta mdnincd!» si: «Din acesta nu minca!». Adam
trebuia sa pazeascS porunca si n-a facut-o. A fost biruit de neinfringerea

pintecelui; n-a ascultat si a fost osindit la moarte. Vicleanul demon, vraj-

masul acela cumplit al neamului nostru, a vazut traiul din paradis al celui

dintii zidit, a vazut viata aceea lipsita" de necazuri, a vSzut cci omul, im-

brScat cu trup, traieste ca un Inger pe p5mint ; de aceea, vrind sS-1 im-

piedice si sa-1 doboare, cu nadejdea unor mai mari fag&duinte, i-a luat

omului si pe cele ce le avea in miini. Atit de cumplit lucru este sS nu
rSmii in hotarele tale proprii, ci sS doresti mai mult ! Asta o arata un In-

4. / Cor., 6, 10.

5. Fac, 2, 16—17.

Sfintul loan CJurfi de Aur
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telept clnd spuno : *Prln plzma dlavolulul moartea a intrat In lwne» 6
.

Ai vazut, iubite, cS de Jd incoput din pricina imbuibani cu mincare a ve-

nit moartea pe lume ? lata, insa, ca si mai tirziu dumnezeiasca ScripturS

Invinuie necontenit imbuibarea cu mincare si bauturS. Uneori spune : «A

sczut poporul de a mlncat si a bdut si s-a sculat sd )oace» 7
, iar alteori

:

«A mlncat si a bdut si s-a Ingrdsat si s-a Ingiosat si a zvlrlit din picioare

ccl iubit» 8
. Locuitorii Sodomei au atras asupra lor urgia cea mare a lui

Dumnezeu si din pricina asta, pe linga celelalte p&cate. Asculta ca o

spuno proorocul : «Aceasta e fdrddelegea Sodomei, ca s-au desfdtat cu

saturate de pline» 9
. Imbuibarea este, deci, un fel de izvor, un fel de

radacina a tuturor reielor.

Ill

Ai v3zut cit de vatamatoare este imbuibarea ? Vezi-mi acum si cite

bunatfiti aduce postul

!

Moise a putut s5 ia placile legii dupa ce a postit patruzeci de zile l0
.

Dar eind, la coborirea de pe munte, a vazut nelegiuirea poporului, a arun-

cat la pSmint si a sf&rimat placile pe .care cu atlta infrinare le dobindise,

pentru ca a socotit ca este o nebunie ca un popor beat si nelegiuit sa

prlmeasca legea StSpinului li
. De aceea acest minunat prooroc a avut ia-

rflsi nevoie de alte patruzeci de zile de post ca sa poata primi si aduce

de sus alte placi in locul celor sfarimate din pricina faradelegil poporu-

lui 12
. Marele Hie a postit atitea si atitea zile ,• si, pentru ca a postit, a

sciipat de tinania mortii, s-a urcat in cer cu o cSruta de foe 13 si nici pina

azi n-a stiut ce-i moartea. Iar Daniil, barbatul doririlor 14
, dupa ce a

postit multe zile, a fost invrednieit de acea minunata vedenie i5
; a pus

frlu furiei leilor si i-a fScut blinzi ca niste oi, nu schimbindu-le firea, ci

schimbindu-le vointa, cu toate c3 le ramasese cruzimea 16
. Ninivitenii,

apoi, folosindu-se de post, au schimbait hotarirea Stapimului l7
. Au pus

la post nu numai pe oameni, ci si pe animale ; si asa, despartindu-se fie-

care de obiceiurile lui rele, a aplecat spre milostivire pe Stapinul tutu-

6. Int. Sol., 2, 24.

7. les., 32, 6.

8. Deul., 32, 15.

9. !ez., 16, 49.

10. /e?., 24, 18; 31, 18.

11. Ie?., 32, 19.

12. /e?., 34, 28.

13. IV Regi, 2, 11.

14. Dan., 9, 23.

IT). Dan., 10, 5 -7.

10. Dri/i., (i, 10 23.

17. I.iiki, 3, 7 10.



OMII.I1 l.A KACEHK 35

rora. Dar pentru ce sS mai vorbesc de robl —cu toate ca pot Indira si pe

altai mulfi, atit din Vechiul clt 51 din Noul Testament, care au stralucit

prin post — cind ar trebui sS venim la Stapinul nostru obstesc al tutu-

rora ? CS si Domnul nostru lisus Hristos, si El, dupa ce a postit patruzeci

de zile, a inceput lupta cu diavolul 18
, dindu-ne tuturor pilda, ca sa ne

tnarmam cu postul , si dupa
-

ce ne-am intarit cu postul sS pornim la lupta

cu diavolul.

Dar poate ca cineva din cei care au privirea patrunzatoare si sint

ascutiti la minte m3 va intreba :

— Dar pentru ce Stapinul a postit tot atitea zile cit si robii si n-a

depasit numarul de zile ?

— Nu s-a petrecut asta far3 rost si la intimplare, ci cu intelepciune

si potrivit nespusei Lui iubiri de oameni. Ca sa nu se creada ca a venit

in aparenta pe pamint, ca sa" nu se creada ca n-a luat trup sau ca a lost

in afara de firea omeneasca, de aceea a postit tot atitea zile si n-a mai
adaugat zile, ca sa inchida gura celor cu gind nerusinat de ceartS. Dad
asa, ca a postit patruzeci de zile, si tot mai sint unii inca si acum care
iaidraznesc sa spunS ca n-a avut trup omenesc, ce n-ar fi indraznit sa

zicS daca prin prestiinfa Lui nu le-ar fi t&iat si acest prilej ? De asta n-a
vrut sa posteasca mai multe zile, ci tot atitea cit si robii, ca sa ne invet<>

cu fapta ca a avut si El acelasi trup ca §i noi, ca nu era in afara firii ome-
nesti.

IV

Ne-au aratat, dar, si robii, ne-a aratat-o si Stapinul, ca mare e puterea

postului si mult e cistigul pe care postul 11 aduce sufletului. Asa ca rog
dragostea voastra ca, odata ce cunoasteti folosul postului, sa nu pier-

deti din pricina trindaviei folosul acesta, nici sa va intristati la venirea
postului ; dimpotriva, sa va bucurati si sa va veseliti, potrivit spuselor
fericitului Pavel : «Cu cit se stricd omul nostru din afara, pe atit se inno-

ieste eel din lduntru» l9
. Postul este hrana sufletului

; si dupa cum hrana
trupeasca ingrasa trupul, tot asa si postul face mai puternic sufletul, il

face mai usor, ii da aripi, il face sa stea la inaltime, sa se gindeasca la

cele de sus si sa se ridioe mai presus de placerile si dulcetile acestei vieti.

$i dupa cum corabiile usoare strabat mai iute marile, iar daca sint incSr-

cate peste masura se scufunda, tot asa si postul face mai usoarS mintea
?i pregateste sa strabata cu usurinta oceanul acestei \aeti ,• o face sa

se indrSgosteasca de cer si de cele din cer, sa socoteasca o nimica pe

18. Matei, 4, 1—11.
19. // Cor., 4, 16.
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cele din iumea aceusla 9 i stt treaca pe llngS ele mai cu multfi nepSsare

deC'lt pe lingS umbra" si via. Betia 9I Imbuibarea dimpotrivfi, ingreuntnd

rnintea si Ingrasind trupul, robesc sufletul » II asediazfi din toate partile,

nu-i las3 sSnStoasS puterea de judecatfi, II fee sS se arunce In prSpSstii

si sfi lucreze totul Impotriva mlntuirii lui.

S3 nu. rtndulim, dar, cu trindavie, iubitilor, cele ce privesc mintuirea

noastrS, ci, cunoscind cite rele aduc be|ia si imbuibarea, sa cautam sa

fugim de vatamarea adus8 de ele.

Betia si Imbuibarea sint oprite nu numai in Noul Testament, unde
filosofia e mai inaltS, luptele mai grele, sudorile mai multe, iar rasplatile

si cununile nespuse, ci si In Vechiul Testament, cind oamenii stateau

incS in umbra, cind erau cu ochii atinti^i la opaij, cind primeau treptat-

treptat Inva^aturi si erau hr3niti ca si copiii cu lapte, nici atunci nu erau

lng8duite betia si Imbuibarea. $i ca sa nu socotiti ca spun acestea in-

vinuind f3ra temei desfatarea cu mimeari si bauturi, ascultati pe profetul

care spune : «Vai de cei ce vin la ziua cea tea 2(>
, de cei ce dorm pe pa-

turi de iilde$ si se rasfatd in asternuturile lor, de cei ce mdninca iezi din

turme si vitei de lapte din mijlocul cirezilor si
, de cei ce beau vin stre-

curat si se ung cu cele mai de frunte parlumuri S2 si le socotesc pe toate

ca si cum ar sta si nu ca si cum ar lugi» 23
. Ati vazut cit de mult invi-

nuieste profetul desfatarea ? $i gindeste-te ca le vorbea iudeilor, unor ne-

simtitori, unor nerecunoscatori, oare se imbuibau in fiecare zi ! Uita-te

clta precizie in cuvinte ! Dup3 ce a osindit imbuibarea si imbatarea cu

vin, a adaugat : «$i le socotesc pe toate ca si cum ar sta si nu ca si cum
ar tugi» ; aproape c3 le-a spus ca desfatarea cu ele este numai pina la

buze si gltlej si nu merge mai departe. Da, piacerea e scurta si trecatoare,

pe cind durerea adusa de desfatare e continua si fara de sfirsit. «Cu toate

c3 ei stiu asta din viaja cea de toate zilele, spune profetul, totusi le so-

cotesc pe toate ca si cum ar sta, ca si cum ar ramine si nu ca si cum at

tugl, ca si cum ar zbura, ca si cum n-ar ramine decit putin».

Asa sint toate cele omenesti, toate cele trupesti ; nici n-au apucat

8& vlnfi, cfi si zboara. Asa e desfatarea, asa e slava omeneasca, asa e pu-

terea, asa e bogatia, asa e fericirea acestei viefi ! Nu au nimic trainic, ni-

mic statornic, nimic nemiscat. Tree mai repede ca apa riurilor si lasa

pustii si goi pe cei indragostiti de ele. Cele duhovnicesti, Ins a, nu sint

asa 1 sint trainice, statornice, neschimbatoare, intimse cit toata vesnicia.

20. Amos, 6, 3.

21. Amos, 6, 4.

22. Amos, 6, 6.

23. Amos, 6, 5
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Nu este, oare, o mare nebunle sH schimbi pe cele statornice cu cele nesta-

tornice, pe cele vesnice cu cele vremelnlce, pe cele ce ramin necontenit

cu cele ce zboara, pe cele ce ne aduc In veacul ce va sS fie multa desfa-

tare cu cele care ne pricinuiesc acolo mare osinda ?

Gindindu-ne, dar, la toate acestea, iubitilor, sa ne ingrijim mult de

mlntuirea noastra §i sa dispretuim desfatarea cea nefolositoare si vata-

matoare. S3 imbratisam postul si toata filosofia credintei ,• sa ne schim-

bam mult viata si sa ne grabim In fiecare zi spre savirsirea faptelor

bune, pentru ca in tot timpul sflntului post de patruzeci de zile neguta-

torind negut&toria cea duhovniceasca si adunind multa avere de virtu^i,

sa fim fnvredniciti sa ajungem si sfintele Pasti si cu indraznire sa ne

apropiem de masa cea infricosatoare si duhovniceasca, sa ne impartasim

cu constiinta curata cu acele tainice si nemuritoare bunatati si sa no

umplem de harul lor, cu rugaciunile si solirile celor ce bine au plclcut

lui Hristos, Dumnezeul nostru Cel iubitor de oameni, cu Care Talalui

impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere, cinste, acum si pururoa si In

vecii vecilor, Amin.
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La inceputul facerii lumii

«La inceput a facut Dumnezeu cerul §i pamintul» 1

De multa bucurie sint astazi plin, cind vad doritele voastre chipuri.

Nu se bucura si nu se veselesc atita paring! cei iubitori de copii, cind ii

Inconjoard copiii si cind le fac multa placere cu purtarile lor frumoase
si cu dragostea lor, cit ma" bueur si m3 veselesc eu acum, cind vad aceasta

adunare duhovniceasca a voastrS strinsa aid cu atita buna-cuviinta si cu
dor lnflacarat de a auzi dumnezeiestile cuvinte, cind vS vad ca ati dispre-

tuit hrana trupeascS si v-ati grabit spre cea duhovniceasca, aratind prin

lapte cuvintul Domnului ce spune : «Nu numai cu piine va trai omul, ci

cu tot cuvintul care iese din gum lui Dumnezeu» 2
.

Haide, dar, sS fac si eu ceea ce fac plugarii ! Aceia, cind vad ogorul
curdtit §i scSpat de toate buruienele netrebnice, arunca semintele cu
multS dSrnicie ; tot asa si eu, pentru ca acum, cu harul lui Dumnezeu, mi-i

curatit acest ogor duhovnicesc de patimi suparatoare, pentru ca e izgo-

nita departe desf&tarea, iar in cugete nu mai este nici turburare, nici fur-

tund, ci seninatajte si liniste deplina, iar mintea v3 e rntraripatS si, ca s5
spun asa, indreptata" spre cer, gindind cele duhovnicesti in locul celor

trupesti, haide, dar, sa graiesc dragostei voastre citeva cuvinte si sa in-

drfiznrsc a va vorbi astazi despre niste lucruri mai inalte, oferindu-va

InvfitSturi din dumnezeiestile Scripturi. Daca nu vom face aceasta acum,
cind e post, cind e nesocotit pintecele si cind e atita seninatate de gin-

durl curate, cind vom putea oferi dragostei voastre aceste invataturi ?

Cind e desfatare, imbuibare si nepasare mare ? Dar atunci nici eu n-am
so" pot face aceasta cum trebuie, nici voi nu veti putea primi ceva din

cele spuse, caci veti fi prinsi de turburarea gindurilor ca de intuneric.

Acum, si nu alia data, este timpul unor astfel de invataturi, acum cind

trupul nu se mai ridicii impotriva sufletului, ci este usor de infrinat,

1. l'uc, 1,1.

2. Matfi, I, 1.
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cind este supus si ascullfltor, rind slnt potolite miscarilo Irupului si rii-

min in hotarele lui.

Postul este seninatatea sufletelor noastre, podoaba batrinilor, peda-

gogul tinerilor, Inv3tatorul celor ce trSiesc in curatfe trupeasca si sufle-

teasea. Postul impodobeste ca o diademS. orice virsta si pe barbati si pc

femei. Nicaieri nu mai e astazi turburare, nici strigat, nici taiere de vile,

np alergaturile bucatarilor. Toate s-au dus, iar orasul nostru seamanii

cai o femeie cuminte, cu buna-cuviinta si inteleapta. Cind mS gindesc la

scbimbarea grabnica petrecuta astazi si mS due cu gindul la neorindu-

iala zilei de ieri, ma mir si ma minunez de puterea postului ;
ca a intra

t

in cugetul fiecaruia, i-a sichimbat gindul, i-a curatit mintea, nu numai a

conducatorilor, ci si a condusilor ; nu numai a barbatilor, ci si a femei-

lor ; nu numai a celor liberi, ci si a robilor ; nu numai a bogatilor, ci

si a saracilor , nu numai a celor ce si-au facut cultura in limba gre-

ceasca, ci si a celor barbari. Dar pentru ce vorbesc eu de conducalori

si de supusi? Chiar cugetul celui ce poarta pe cap diadema impara-

teascS arata aceeasi supunere ca si ceilalti. Nu mai potf vedea asti'izi

deosebire intre masa bogatului si masa saracului. Pretutindeni mincn-

ruri simple : s-au dus mincarurile scumpe si gatite cu migala ;
asl.lzi

ne apropiem de masa aceasta saraca cu mai multa placere decit atunci

cind ni se puneau in fata mincaruri pregatite cu fel de fel de dresuri si

mult vin.

II

Ati vazut, iubitilor, chiar de la ineeput, puterea postului ? De as I a si

eu va vorbesc astazi cu mai multa tragere de inima decit mai inainte /

stiu ca arunc semintele intr-un pamint gras si arat adinc, in stare sii-mi

iintoarca indatS inmultite rodurile semintelor aruncate.

Sa aflam, dar, daca vreti, puterea cuvintelor citite astazi din fericilul

Moise. Dar fiti cu luare aminle, va rog, la cele ce voi spune. Nu spun

cuvintele mele, ci pe acelea pe care harul lui Dumnezeu mi le va <lu

spre folosul vostru.

— Care slut aceste cuvinte ?

«Ia ineeput a tdcut Dumnezeu cerul 52 pdmintuh 3
.

Se cade sa ne miram aici, pentru ce acest fericit profet, care a trdit

mai tirziu, dupS multe generatii, ne-a lasat noua acestea. Nu fara rost,

nici in zadar.

La ineeput, cind a facut Dumnezeu pe om, Dumnezeu vorbea cu oa-

menii, atit cit era cu putinta oamenilor sS-L audS. De pildS, a venit la

3. Fac, 1, 1.
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Adam si i-a vorblt \ a certat pe Cain \ a stat de vorba cu Noe » a fost

oaspetele lui Avraam. Dar nlci clnd to{i oamenll au cazut In grele p&cate,

nlci atuncl Creatorul tuturora nu sl-a lntor$ desavirsit fata de la neamul
omenesc. Clnd, In sflrsit, oamenll au ajuns nevrednici de a mai vorbi cu

Dumnezeu, Dumnezeu, vrlnd sa relmnoiascS prietenia cu ei, le-a trimis

scrlerl ca unor oameni care stau departe, pentru a atrage la El toata

flrea omeneasca. Aceste scrieri le-a trimis Dumnezeu, dar le-a primit

Moise. /

— Ce spun scrierile ? i

— *La inceput a fdcut Dumnezeu cerul $i pamintuh.

UitS-te, iubite, cit de minunat si clt de deosebit este acest prooroc !

Toti ceilalti prooroci au spus sau cele ce aveau sa se imtimple dupa
multa vreme sau cele ce aveau sa se intimple in vremea lor, pe cind

fericitul Moise, care a trait dupa multe generatii de la facerea lumii,

condus fiind de mlna cea de sus, a fost invrednicit sa spuna acelea care

fusesera create de Stapinul tuturor inakite de nasterea lui ! De asta a si

Inceput spunind asa : «La inceput a fdcut Dumnezeu cerul $i pamintuh.
Aproape ca ne striga tuturora cu voce tare si ne spune : «Rostesc, oare,

acestea fiind invatat de oameni ? Nu ! Cel care a adus pe acestea de la

nefiinta la fiinta, Acela a minat si limba mea spre grairea lor !». A§.a ca

va rog sfi luam aminte la cele spuse, nu ca si cum le-am auzi de la

Moise, ci de la Dumnezeul univejsului prin gura lui Moise. SS
zicem adio gindurilor noastre, spunind : «Gindurile oamenilor sint

siiouse si cu greseaJd cugetaiile loi» i
. Sa primim cu multa recu-

nostinta cuvintele Scripturii ; sa nu depa§im masura noastra, dar nici set

iscodim cele mai presus de noi, asa cum au patit du?manii adevarului,

care, voind sa cerceteze totul cu propriile lor ginduri, nu s-au gindit ca

este cu neputinta omului sa cunoasca desavir§it creatia lui Dumnezeu.
Dar pentru ce vorbesc eu de creatia lui Dumnezeu ? Nu ne e cu putinta

so cunoastem desavirsit nici lucrurile ie?ite din mina omului. Spune-mi,

to rog, cum iese aurul din mestesugirea minerului ? Sau cum se face din

nisip sticla cea atit de transparenta ? Dar nu poti spune ! Daca nu poti

cunoaste, omule, acestea pe care le avem inaintea ochilor si pe oare le

•Svlrseste priceperea omeneasca, datoritM iubirii de oameni a lui Dumne-
zeu, cum poti cunoaste desavirsit pe cele create de Dumnezeu ? Ce ier-

tare mai poti avea ? Ce cuvint de aparare, cind esti atit de nebun de-ti

Inchipui cele mai presus de firea ta ? Este semnul celei mai mari nebunii

sa spui ca toate s-au facut dintr-o materie preexistenta §i sa nu maTturi-

sesti ca Dumnezeu, Creatorul universului, le-a adus din nefiinta. Asadar,

4. Inf. Sol., 9, 14.
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acest fericit profet, Inchlzlnd gurile celor lipsltl de judecata si avJnd a

Incepe cartea a inceput asa : «La lnceput a fdcut Dumnezeu cemi si

pdmintuh.

Cind auzi «a fdcut», nu iscodi nimic ailteeva, ci caut3 in jos si crede

in cele ce s-au spus. Dumnezeu este Cel Ce face si preface pe toate si le

rinduieste pe toate dupa vointa Lui. Uit3-te la covirsirea pogorSmintuilui

!

Nu spune nimic de puterile nevazute ! N-a spus : «La inceput a f&cut

Dumnezeu pe ingeri sau pe arhangheli». Nu farS rost, nici in zadar ne-a

deschis nouS aceasta cale de invcitatura. Vorbea iudeilor, unor oameni

indragostiti peste masura de cele din lumea aceasta, unor oameni care

nu puteau sa-si inchipuie nimic spiritual ; de aceea Moise ii duce deo-

camdata de la cele materiale la Creatorul universului, pentru ca din

creaturi, cunoscind pe Mesterul intregului univers, sa se inchine Celui

Ce-a lucrat totul si sa nu se mai opreasca la creaturi. Daca Moise, f8-

cind asta, iudeii totusi n-au contenit a indumnezei creaturile si a se in-

china celor mai de necinste animale, unde n-ar fi ajuns cu nebunia, de

nu s-ar fi folosit Moise de un pogoramint atit de mare

!

Ill

Sa nu te miri, iubite, daca Moise apuca aceastS cale cind gr3ieste,

atunci, la inceput, iudeilor celor atit de ingusti la minte, de vreme ce si

Pavel, pe timpul harului, cind propasise atit de mult predica, avind a le

vorbi atenienilor isi incepe InvStStura de la cele vazute, graindu-le asa :

«Dumnezeu, Care a tacut lumea ?i toate cele ce sint in ea, Acesta Hind

Domnul cerului $i al pdmintului, nu locuie$te in temple fdcute de miini,

nici nu se slujeste de miini omenesti» 5
. Pavel apuca aceasta cale, pentru

cS stia ca aceasta invSt^turS le e pe masura priceperii lor. Pov&pait de

Duhul Sfint, Pavel dSdea Invatatura pe masura intelegerii celor ce pri-

meau invataturile lui. Si ca sa vezi cS deosebirea de persoane si ingusti-

mea mintii ascultatorilor este pricina acestui lucru, asculta-1 pe Pavel

!

Cind le scrie colosenilor nu mai apuc& aceasta cale, ci le vorbeste altfel,

spunind : «/n El s-au fdcut toate cele din ceruri si cele de pe pdmint, cele

vdzute si cele nevazute, fie tionuii, fie domnii, fie mcepdtorii, fie stdpl-

nii, toate piin El si in El s-au fdcut» 6
; iar loan, fiul tunetului, striga zi-

cind : «Toate prin El s-au fdcut si fdrd de El nimic nu s-a fdcut din ce s-a

fdcut» 7
. Moise, insa, n-a graft asa. Si pe buna" dreptate. Nici nu era po-

trivit sa dea hrana" tare celor care aveau inc3 nevoie sa fie hraniti cu

5. Fapte, 17, 24—25.
6. Col., 1, 16.

7. loan, 1, 3.
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lupte. Dupfl cum InvSttitorii, care iau de la pftrinti pe coplil inici ca s3-i

Jnvote carte, lo predau cele dlntii elemente de InvStSturS, iar profesorii,

care urmeazft acestora, dupa ce iau copiii, le predau invataturile ce ie

mal desavlrsite, tot asa a f8cut si fericitul Moise, dascSlul neamurilor, tot

asa si fiul tunetului. Moise, luind pe oameni la inceput, i-a invatat pe

ascultatorii sSi primele elemente ; iar cei care i-au luat de la Moise le-au

predat invataturi mai desavlrsite.

Deocamdata am aflat pricina pogoramintului, anume ca Moise, gra-

fnd sub inspiratia Duhului, a dat invataturile lui pe masura intelegerii

nscultatorilor. Totodata, prin cuvintele : «La inceput a iacut Dumnezeu
cerul ?/ pdmintul», a smuls de la inceput toate ereziile care aveau sa ra-

sara ca neghina in BisericS. De vine maniheul 8 sau Marcion 9 sau Valen-

tin 10 sau filosofii greci si-ti spun ca materia a preexistat, spune-le lor :

«La inceput a tacut Dumnezeu cerul $i pamintul». Spui ca nu cred m
ScrlpturS ? Atunci intoarce-le spatele ca unor nebuni, ca unor iesiji din

mlnti ! Caci ce iertare poate avea omul care nu crede in Creatorul uni-

vcrsului si socoteste adevarul minciuna ? Culoarea fefei lor li-i plas-

multo, i?i acop8r chipul cu masca blindetii, ascund lupul in pielea oii. Tu,

Insft, nu te 13sa inselat ! Dimpotriva tocmai pentru asta uraste-1 mai mult,

(,'tt vine la tine, semenul lui, cu chip fatarnic de om blind, dar porneste

rflzboi impotriva lui Dumnezeu, Stapinul universului, fara sa-si dea

seama ca alearga impotriva mintuirii lui. Noi, insa, sa stam pe piatra

cea tare si sa ne intoarcem iarasi la aceste cuvinte de temelie : «La

Inceput a fdcut Dumnezeu cerul $i pdmintul».

lata ca straduceste firea dumnezeiasca chiar din felul in care a fost

creata lumea. Dumnezeu a facut lumea intr-un chip cu totul contrar de

cum obisnuieste sa lucreze omul ; a intins mai intii cerul si apoi a zidit

p3mintul ; mai intii acoperisul si apoi temelia. Cine a mai vazut, cine a

mai auzit asa ceva ? Niciodata nu s-ar putea face asa o cladire ome-

neaeca I Dar cind Dumnezeu porunceste, toate se pleaca, toate se supun

voint,el Lui. Sa nu iscodim, dar, operele lui Dumnezeu cu mintea noastra

8. Adept al lui Manes, fondatorul manihersmului. Manes, nascut in Mesopotamia
pp la 215—216, mort in 276, a fost mai mult un intemeietor de religii decit un eretic

cre?tin. A Incercat sa uneasca crestinismul cu paginismul oriental, imprumutlnd din

crestinism si din religia persana elementele noii sale religii.

9. Marcion, s-a nascut in orasul Sinope din Pont pe la anul 85. Tatal sau, care

era episcop, 1-a excomunicat pentru invataturile sale gresite. Ducindu-se la Roma, a

tost eaccomunicat In anul 344. A murit pe la anul 160. Marcion a fost eel mai periculos

eretic din secolul al doilea. Sflntul Policarp al Smirnei 1-a numit «intiiul nascut al

lui satan».

10. Valentin, eretic gnoslic din secolul al doilea, s-a nascut probabil in Alexan-
dria. A rSsptndlt orezia sa in Egipt si Asia, iar intre anii 136 si 165 in Roma. Des-
coperil aid ca eretic, a fost i/gonit din Roma si a fugit in Cipru.
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omeneascci, ci, povfitulU de operole Sale, sfi-L admircim pe Mester. «Cele

nevdzutc ale Lui, spune Scripture, se vdd de la zidirca lumii, uitindu-te

la fapturi» u
.

IV

Iar daca dusmanii adevarului staruie, sustjnind ca e cu neputinta sa"

fie adus ceva la existenta din ceea ce mi exists, sa le graim asa : Din
ce a fost facut eel dintii om ? Din pamint sau din altceva ? Negresit c3

ne vor raspunde si vor fi de acord cu noi ca din pamint. Sa ne spuna
acum noua : Cum s-a facut din pamint carnea ? Ca din pamint se face lu-

tul, caramida, oalele, vasele ! Cum, dar, s-a facut din pamint carnea ?

Cum s-au facut oasele, nervii, arterele, muschii, pielea, unghiile, parul ?

Cum s-au facut dintr-o singura materie atttea organe atit de deosebite in

ce priveste calitatea lor? La aceste intrebari n-au sa poata deschide

gura niciodata ! Dar pentru ce vorbesc eu de trupul nostru ? Sa ne spun

3

noua de piinea cu care ne hranim in fiecare zi ; cum se face ca, fiind d<<

un singur fel, se preface in singe, in flegma, in fiere si in fel do l'el d<>

sucuri ? Apoi piinea este de cele mai multe ori de culoarea griului, \>v

cind singele este rosu sau negru. Asadar, daca nu pot sa ne spund dospri-

acestea, care se petrec sub ochii nostri in fiecare zi, cu atit mai putin vor

putea sa ne spuna de creatiile lui Dumnezeu. Iar daca si dupS atita !><>-

gatie de dovezi, ereticii staruie, cu gindul de a-si intari ambitia lor, noi

nici asa sa nu incetam a le spune din nou aceleasi cuvinte : «La "lncc^ut

a idcut Dumnezeu cerul $i pamintul». Aceste singure cuvinte sint indestu-

l&toare sa darime toate turnurile dusmanilor si sa smulga chiar din r«1-

-dacina toate gindurile omenesti ; iar daca ei ar voi vreodata s;i pan a

cap3t certei, aceste cuvinte ar putea sa-i duca pe calea adevarului.

«Iar pdmintul era nevdzut §i netocmit» i2
.

Spune-mi, te rog, pentru ce a facut Dumnezeu cerul luminos si desii-

virsit, iar pamintul netocmit ? N-a facut-o fara de rost nici pe aceasta,

ci pentru ca, aflind tu puterea Lui creatoare din partea cea mai bunii a

liniversului, sa nu te indoiesti, nici sa socote§iti ca pamintul s-a fScut a^a

din pricina slabiciunii puterii Lui. De altfel si pentru alta pricinS Dum-
nezeu a facut pamintul netocmit. Pamintul este mama si hr3nitoarea

noastra ; din el am fost facuti §i din el ne hranim ; el ne este si patrie si

niormint de ob^te ,- in el ne intoarcem iarasi, dupa ce ne-am indulcit din

el cu mii si mii de bunataji ; de aceea Dumnezeu a aratat pamiintul ne-

11. Rom., 1, 20.

12. Pac, 1, 2.
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tormit si fMrfi de forma", ca nu cumva oamenll, din pricina nevoli ce o

au de el, sfi-1 clnsteascfi mai mult dectt merits, ca nu cumva sS soco-

tPflscfl blnefacerile pSmlntulul datorate naturii pSmlntului si nu datoritS

Celul co 1-a adus din nefiinta la fiinta. De asta a spus :

•lai pdmlntul era nevdzut si netocmiH.

Poate cfi chiar de la inceput am chinuit mintea voastrS cu ginduri

grou de priceput ; de asta se cuvine sa" opresc aici cuvintul meu, rugind

dragostea voastrS sS v3 aduceti aminte de cele spuse si s§ v& rSsune ne-

contenlt In minte. Iar la plecarea de aici, dupS ce ati stat la masa, intin-

deji si masa cea duhovniceascS. BSrbatul sa spuna
-

unele din cele graite

aici 1 sS le auda sotia, s3 le invete si copiii, sa le invete si slugile ! Sa
ajungfi, deci, casa bisericS, pentru ca sa fie pus pe fuga diavolul, sS

fie alungat aced demon r3u, vrajmasul mintuirii noastre si sa se sSlaslu-

iascS acolo harul Sfintului Duh §i toata pacea §i intelegerea sa intareasca

pe cei din casS. DacS vS veti aduce aminte de cele spuse pina acum §i

dacfi veti primi cu si mai multa tragere de inimS cele ce voi semana mai

tlrziu, apoi si eu voi predica cu mai mult drag si cu mai mult belsug cele

date mie de harul lui Dumnezeu, cind am sS vad ca au odraslit semin-

tele pe care le-am aruncat. Pentru c& si plugarul cultiva cu mai multa

tragere de inima ogorul, cind vede semintele rasarite ; atunci e gata sa

semene cu sirg si altele.

Asadar, ca s3 m3 faceti mai rlvnitor, pastrati bine cele ce-am spus

plnS acum si sirguiti-va ca impreunS cu dreptele InvStaturi s& aveti si

viata curatS. *Sd lumineze, spune Hristos, lumina voastrd tnaintea oame-

nilor, ca sd vadd iaptele voastre cele bune si sd sldveascd pe Tatal vostiu

eel din cemri» 13
. Viata voastrS sa fie pe masura invataturilor, iar invata-

turlle sa predice viata, caci «credinjfa laid fapte este moartd» 14
, iar fap-

tele ffirS credinta sint tot moarte. De avem invataturi sanatoase, dar viata

UcflloasS, de nici un folos nu ne sint Invataturile ; si iarasi, daca avem

vlatS curata, dar schiopatam in ce priveste invataturile, nici asa nu

avem vreun cistig. De aceea trebuie ca din amindoua partile sa intarim

aceasta zidire duhovniceasca. *Tot eel ce au.de aceste cuvinte ale Mele,

spune Hristos, si le lace pe ele, se va asemdna bdrbatului lntelept» 15
.

Vezi, dar, ca Hristos vrea ca noi sa nu auzim numai, ci s& si facem §i

13. Matel, 5, 16.

14. Iacov, 2, 26.

IT,. Matel, 7, 24.
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sa ne arStam prin fapto ascultarea. Hristos a numit *ln[elept» pe omul

ale carui fapte urmeaza cuvintelor j pe cind pe eel care se margineste la

cuvinte 1-a numit «fdrd de minte» 16
. $i pe buna dreptate. Unul ca acesta,

spune Hristos, si-a zidit casa pe nisip l7
; de aceea casa nici n-a putut

infrunta viforul vinturilor, ci iute a cazut. Asa sint sufletele trindave,

care nu sint intarite pe piatra cea duhovniceasca. Ca nu e vorba aici de

o cladire sau de o casa, ci e vorba de sufletele care se turbura din pri-

cina oricarei ispite. Prin cuvintele : vint, ploaie si riuri 18
,
Domnul a vrut

sa ne arate sirurile de ispite. Omul tare, cu grija de el si treaz, ajunge

prin aceste ispite mai puternic ; si cu cit se prelungesc necazurile, pe

atit ii creste si barbatia ; pe cind omul trindav si nepasator se clatina

si cade indata, de-ar veni doar o boare trecatoare de ispita ; cade, nu

din prickia naturii ispitelor, ci din pricina siabiciunii vointei. De aceea

trebuie sa priveghem, sa fim treji si pregatiti totdeauna spre toate, ca sd

fim tari, cind ne merge bine ( si cu mintea treaza, cind vin peste noi ne-

cazuri. Sa-I fim foarte recunoscatori bunului Dumnezeu si sa-I multu-

mim necontenit. Daca ne vom rindui asa via^a noastra, ne vom bucuru

de mare ajutor de sus si vom putea trece in liniste si viata aceasta, iar

pentru viata ce va sa fie vom dobindi multa indraznire inaintea lui Dum-
nezeu, de care dea Dumnezeu sa avem parte cu totii, cu harul si iubirea

de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatalui, impreuni'i

cu Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si pururea si in vecii ve-

cilor, Amin.

16. Mate/, 7, 26.

17. Matei, 7, 26.

18. Matei, 7, 25, 27.
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La cele ramase ale cuvintelor :

«La inceput a facut Dumnezeu cerul §i pamintul», pina la

:

«$i a fost seara §i a fost dimineata, zi una» 1

Cu o comoara" se aseamana citirea dumnezeiestilor Scripturi. Dupa
cum dacci ai putea lua dintr-o comoara o parte cit de mica, te poti im-

bognti cu ea, tot asa si cu dumnezeiestile Scripturi ; intr-un cuvint cit

de mic poti g&si putere mare de ginduri si nespusa bogajie. Cuvintele

dumnezeiesti, InsS, nu-s numai comoara, ci imita §i izvorul care da dru-

mul la curgeri bogate de ape. Si asta am aflat-o ieri prin fapte cu totii. Ca
tllcuind cuvintele de la inceputul cSrtii Facerii : «La inceput a facut

Dumnezeu cerul ?i pamintuh 2 am terminat toata invatatura, dar niei a§a

u-am putut s3 intelegem totul. Ca mare este bogatia acestei comori §i

mare este belsugul curgerilor de apa ale acestui izvor duhovnicesc ! Sa

nu te minunezi cS am pafit aceasta ! §i ce i dinaintea mea au scos dupa

puterea lor apS din acest izvor §i vor incerca sa faca aceiasi lucru si cei

tie dupS mine, dar cu toate acestea nu vor putea desavirsit sa-1 sece ;

dlmpotrivS, curgerile de apa cresc mereu si apele se umfla. Asa e natura

apelor celor duhovnicesti ! Cu cit ai vrea sa scoti din dumnezeiestile

Scripturi mai multa apa, cu atit mai mult harul eel duhovnicesc creste si

izvorfiste. De asta si Hristos spunea : «De inseteaza cineva, sa vina la

Mine 9i so" bea. Din pintecele celui ce crede in Mine riuri de apa vor

cuige, precum a zis Scriptura» 3
. In aceste cuvinte Hristos ne arata boga-

tia apelor. Asadar, pentru ca asa este firea acestor ape duhovnicesti,

haide ca fiecare din noi sa aducem vasele mintii noastre ca sa le um-
plem si asa s3 plecam cu ele acasa. Cind va vedea harul Duhului ca ni-i

clocotitor dorul si treazS mintea, har bogat ne va darui.

i. r«r., 1, 1-5.
'.'. I'uc, 1, 1.

:i. loan, 7, :i7 3B.
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Deci, dupd co nc-dm depfirtat tie cele lumesti, dupa ce am l3iat

grijile, care puteau inSbusi ca niste mar&cini cugetul nostra, sa ne mu-

tam intreaga noastrS minte spre dorirea celor duhovnicesti, ca sS plec3m

de aici incarcati cu mult folos si cu cistig mare si frumos.

Dar ca sa va fac mai lamurit cuvintul meu, reamintesc pe scurt dra-

gostei voastre cele graite ieri, ca sa unesc, ca intr-un singur trap, cele

ce voi grai astazi cu cele ce v-<am grait ieri.

V-am aratat ieri, dupa cum va amintiti, ca fericitul Moise, istorisin-

du-ne creatia acestor stihii vazute, spunea : «La inceput a facut Dumne-

zeu cerul $i pamintul
;

$i pamintul era nevdzut $i netocmit» 4
. $i v-am

spus si pricina pentru care Dumnezeu a facut pamintul netocmit si f&ra

de forma si cred ca tineti minte bine tot ce eu v-am spus. Astazi trebuie

neaparat sa mergem mai departe. Dupa ce Moise a spus : «£i pamintul

era nevdzut ?i netocmit» ne arata precis ce «eia nevdzut $i ne-

tocmit*, graind :

«^i intuneric era deasupra adincului ?i Duhul lui Dumnezeu se puita

pe deasupra apei». 5

Uita-te aici cit de scurte sint cuvintele fericitului prooroc ! Nu is-

toriseste pe larg pe toate cele create, ci ne-a aratat numai elementele

principale ale creatiei ,• aminteste numai de cer si de pamint si lasa la

o parte pe toate celelalte. Fara sa vorbeasca undeva de crearea apelor,

spune : «$i intuneric era deasupra adincului, si Duhul lui Dumnezeu se

purta pe deasupra apei». Ca intunericul si adincul apelor acopereau fata

pfimintului. Invatam, deci, de aici ca tot ce se vedea era adinc de ape

acoperit de intuneric si ca era nevoie de un Creator intelept, care s3 in-

departeze aceasta uritenie si sa infrumuseteze totul.

«$i intuneric era deasupra adincului si Duhul lui Dumnezeu se purta

pe deasupra apei».

— Ce vrea sa spuna prin aceste cuvinte : «Duhul lui Dumnezeu se

purta pe deasupra apei» ?

— Dupa parerea mea, aceste cuvinte arata ca in ape era o energie

plina de viata ; nu era simplu o apa statatoare si nemiscatoare, ci mis-

cStoare, care avea putere de via^a in ea. Ca ceea ce-i nemiscator este

negresit nefolositor, pe cind ceea ce se misca este capabil sa faca multc>.

4. Fac, 1, 1—2.
,

r
>. Fac, 1, 2.
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Decl, ca sS ne arate eft apa aceasta, multa si nespus de-ntinsa, avea
o putere pllnS de viata, Moise a spus : *$i Duhul lui Dumnezeu se purta
pe dcasupra apei». Nu fSrS rost o spune mai dinainte asta dumnezeiasca
ScrlpturS, ci pentru cS avea s3 ne spunS mai tirziu ca prin porunca Crea-
torului universului au fost si animailele aduse la fiinta din aceste ape.

De aceea ne InvaJS chiar de pe acum ca apa aceasta nu era o simpla

ap8, ci una care era In miscare, care se frSminta §i cuprindea totul. $i

pentru cfi uritenia se Intindea peste tot, Dumnezeu, marele Mester, a

poruncit si a imprSstiat uritenia ,• a adus la fiinta frumusetea aceasta

nospusa a luminii vazute, a izgonit intunericul si a luminat totul, ca

spune Scriptura :

«Si a zis Dumnezeu : &Sa se facd lumina» si s-a facut lumina» 6
.

A spus si s-a fScut. A poruncit, intunericul a fost alungat si lumina
a fost adus8. Ai vSzut putere nespusa ? Dar cei incurcati cu ratacirea

ereziei nu iau aminte la sirul celor spuse, nici nu asculta pe fericitul

Moise, care a spus : «La inceput a fdcut Dumnezeu cerul si pamintuh si

apoi a adaugat : «$t pamintul era nevdzut si netocmit», pentru ca era

acoperit de intuneric si de ape — ca asa hotarise Stapinul dintru in-

ceput sa facS pamintul — , ci spun ca materia a preexistat si a preexis-

tat si intunericul. Ce nebunie ar putea fi, oare, mai mare ca aceasta ?

Auzi c3 «ia Inceput a Idcut Dumnezeu cerul si pamintuh si ca a fScut

pe cele ce sint din cele ce nu sint si mai spui ca a preexistat materia ?

Care om cu mintea intreaga ar indura una oa aceasta? Este, oare, om
Creatorul, ca sa aiba nevoie de o materie preexistenta, pentru a-si arata

arta Sa ? Este Dumnezeu ! Lui I se pleaca toate ; creeaza cu cuvintul si

cu porunca. lata ! A spus numai si a si fost adusa la fiinta lumina si a si

plecat intunericul.

«$i a despdrfit Dumnezeu lumina de intuneric» 7
.

— Ce inseamna «a despdrfit» ?

— A dat fiecaruia un loc propriu, a rinduit fiecaruia un tirap po-

trivit.

Si cind a facut aceasta, atunci a pus fiecaruia numele ce i se po-

trivea :

«$i a numit Dumnezeu lumina zi si Intunericul 1-a numit noapte» 8
.

6. Fac, 1 , 3.

7. Fac, 1, 4.

«. fac, 1, 5.
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Ai vfizrnt ImpSrtire nospus de bun», create minunata, oare dop.1-

scste orice intedegere, fScutft numal prin cuvint si prin porumcS ? Ai v3-

zut de cit pogoramint s-a foloslt acest fericit prooroc, dar, mai bine spus,

iubitorul de oameni Dumnezeu, prin gura profetului, ca s3 invete neamul

omenesc sa cunoasca ordinea ceilor create, sa cunoasca cine este Crea-

torul universului, s3 stie cum a fost adus la fiinta fiecare ?

Pe atunci, pe timpul lui Moise, oamenii erau inca nedesavirsiti si nu

puteau sa se ridice la intelegerea lucrurilor celor mai inalte ; de aceea

Duhul eel Sfint a istorisit asa pe toate acestea, coborind limba profetu-

lui la puterea de intelegere a ascultatorilor. Si ca sa cunosti ca din pri-

cina nedesavirsirii mintii lor s-a folosit de acest pogoramint in istorisi-

rea sa, asculta pe fiul tunetului. Cind oamenii au propasit in virtute,

loan Evanghelistul n-a mai mers pe aceasta cale, ci pe una care ducea

pe ascultatori la o invatatura mai inalta. C3, dupa ce a spus : «La ln-

ceput era Cuvintul si Cuvintul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cu-

vlntul» 9
, a adaugat : «Era Lumina cea adevdratd, Care, venind in lumc,

lumineaza. pe tot omul» I0
. Dupa cum la facerea lumii, cind, la poruncti

Stapinului, a fost adusa la fiinta lumina aceasta materiaia s-a ascuns

intunericul acesta vazut, tot asa si acum lumina cea spirituala a alungut

Intunericul inseiaciunii si a condus la adevar pe cei ratadti.

Ill

Sa primim, dar, cu multa incredere invataturile dumnezeiestii Scrip-

turi. Sa nu ne impotrivim adevarului, sa nu raminem in intuneric, ci sa

ne grabim c3tre lumina si sa facem fapte vrednice de lumina si de zl,

precum ne indeamna si Pavel, zicind : «Sa umblam cuviincios, ca ziua» u

•si sa nu lucram faptele intunericului.

«$i a numit Dumnezeu lumina zi si intunericul 1-a numit noapte*.

Dar trebuie neaparat sa va spun si cuvintele pe care putin mai ina-

inte le-am lasat la o parte.

Dupa ce dumnezeiasca Scriptura a spus : «Sa se faca lumina si s-a

iacut lumind», a adaugat

:

«£i a vdzut Dumnezeu ca lumina este Iiumoasa» l2
.

9. loan, 1,1.

10. loan, 1, 9.

11. Rom., 13, 13.

12. Fac, 1, 4. Cu privire la aceastS traducere : «cS lumina este Immoasa'*, depSr-

tatft de traducerea veche a Bibliilor romanesti, s8 se vnda ce am spus in nota 18 de

la Omilia II la Hexaemeron a Sfintului Vasile eel M;ire.

I — Sfintul loan Ciirfl <!< Aur
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Priveste-mi, lublle, ?i aid, cl't de mare este pogor&mlntuil cuvinte-
Jor

! Ce ? Nu stia, oare, Dumnezeu cS lumina este frumoasa inainte de a

o luce ? Trebuia sS vada Creatorul frumusetea ei, dupa ce lumina fusese

adusS la fiinta ? Care om cu mintea intreaga ar putea spune aceasta ?

Dadi un om, care are o meserie oarecare, stie la ce are sa foloseasca un
lucru facut de el mai inainte de a-1 face si mai inainte de a-i da forma
cuvcnita, apoi cu mult mai mult Creatorul universului, Care cu Cuvintul
Jc-u adus pe toate de la nefiinta la fiinta, §tia ca lumina este frumoasa,
thiar mai inainte de a o crea.

— Dar atunci pentru ce a folosit Moise aceste cuvinte ?

— Acest fericit prooroc le-a folosit pogorindu-se la chipul in care
oamenii vorbesc §i gindesc de obicei. Dupa cum oamenii, dupa ce fac un
lucru oarecare cu multa luare aminte, cind ajung la capatul muncii lor

^i pun la proba lucrul facut, lauda ce au savirsit, tot asa si dumneze-
iasta Scriptura pogorindu-se la slabiciunea intelegerii noastre a spus in-

lii : «£i a vazut Dumnezeu ca lumina este frumoasa», apoi a adaugat

:

«•>'] a dcspdrlh Dumnezeu lumina de mtuneiic -, si a numit Dumnezeu
lumina zi si Intunericul 1-a numit noapte». A impartit fiecaruia locul sau
propriu, fixindu-le de la inceput unele hotare, pe care sa le pazeasca
nu'icu nelmpiedioat. $i orice om cu judecata poate vedea ca de atunci
$i pina acum nici lumina n-a depasit propriile ei hotare si nici intune-
ricul n-a cSicat rinduiala sa, facind amestec si turburare. E indestulator
numai acest lucru ca sa-i faca pe cei ce vor sa se indaratniceasca sa
asculte si sa se supuna cuvintelor dumnezeiestii Seripturi, sa imite si

ei rinduiala acestor stihii, a luminii si a iutunericului, care pazesc neim-
piedicat drumul lor si nu depasesc masurile proprii, ci-si cunosc propria
lor natura.

Apoi dupa ce a dat fiecaruia un nume, le stringe pe amindoua la

un loc si zice :

«^'i a lost seara. si a lost dimineatd, zi una» l3
.

A numit o zi sfirsitul zilei si sfirsitul noptii, ca sa fie o ordine si

un sir in cede vazute, si ca sa nu fie nici un amestec.

§i putem sti, invatati fiind de Duhul eel Sfint prin gura acestui fericit

profet, ce lucruri au fost create in ziua intiia si ce lucruri in celelalte

zile. $i acesta este tot un pogoramint al iubitorului de oameni Dumnezeu.

Nu putea, oare, mina Lui cea atotputernica si nesfirsita Lui intelep-

ciune sa aduca la fiinta pe toate si intr-o singura zi ? Dar pentru ce spun
eu intr-o singura zi ? Putea sa le aduca intr-o clipita ! Dar pentru ca

13. Fac, l, 5.
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Dumnezeu n-a adus la filntfi pentru trebulnta Lui nimic din cele ce sint

— c3 El n-are nevoie de nimic, fiind des&virsit, ci a facut totuil din pri-

cina iubirii Sale de oamemi si a bunStStii Lui — pentru aceea le creeaza

treptat, iar prin gura fericitului profet ne invata lamurit despre cele ce

s-au facut, pentru ca, stiindu-le bine, sa nu cadem in greselile celor

ce judeca miraatf de ginduri omenesli. Daca chiar asa stind lucrurile, mai

sint unii care spun ca toate cele din lume s-au facut de la sine, ce n-ar

fi indraznit cei care se straduiesc sa spuna si sa faca total impotriva pro-

priei lor mintuiri, daca Dumnezeu nu s-ar fi folosit de un atit de mare

pogoramint si Invatatura ?

IV

Ce poate fi mai ticalos si mai nesocotit decit a incerca sa spui si sa

sustii ca toate cele ce exista s-au facut de la sine si, gindind asa, sa lip-

sesti creatia de purtarea de grijS a lui Dumnezeu? Spune-mi, cum se

poate sus^ine ca atita podoaba si atitea stihii pot fi conduse fara un con-

ducator, care le tine pe toate ? Corabia n-ar putea nicicind strabate va-

lurile mSrii fSra un cirmaci, nici saldatul n-ar putea savirsi o fapta di^

vitejie fara un general, nici o oasa nu s-ar putea inalta fara un arhitect,

iar lumea aceasta mare si podoaba acestor stihii au putut veni, oare, de

la sine si la intimplare, farS sa fie cineva care sa le conduca pe toate

si care, potrivit intelepciunii lui, sa |ina si sa pastreze pe toate cele ce

se vad ? Dar pentru ce sa ne mai incapatinam sa dovedim acestor oa-

meni acelea pe care, dupa cum spume proverbul, le vede si un orb ? To-

tusi sa nu incetam a le pune inainte invataturile Scripturii si a ne da

toata silinta ca sS-i scapam de inselaciune si sa-i readucem la adevar.

Da, sint inca stapiniti de inselSciune, dar sint fratii no§tri si se cuvine

sa avem mare purtare de grija de ei ; sa nu stam nicicind nepasatori, ci,

cu multa luare aminte, sS facem tot ce sta in puterea noastra, sa le dam

leacul potrivit, ca odatS si odata sa se intoarca la invatatura cea sana-

toasa ! La nimic nu \me Dumnezeu atita de mult ca la mintuirea sufle-

tului. O striga Pavel, spunind : «Cel Care voie$te ca totf oamcnii so" se

mlntuiasca ?i la curto?tinta adevamlui sa vina» 14
, si iarasi, InsUsi Dum-

nezeu o spune : *Nu voiesc moartea pacatosului, ci sa. se Intoarca si sd

fie viu» l5
. Cu acest scop a adus Dumnezeu la fiinta toata aceasta lume !

Ne-a creat pe noi, nu ca sa ne piarda, nici ca sa ne trimita in iad, ci ca

sS ne mintuiasca, ca sa ne scape de inselSciune si sa ne daruiasca desfa-

tarea imparStiei. Noua ne-a pregatit aceasta imparStie nu dupa ce ne-a

U. I Tim., 2, 4.

15. Icz., 18, 23.
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fflcut pe nol, ci inainte de Iintemeierea lumii, dupS cum Insusi spune :

tVenltl btnecuvlntatli Pdrlntelul Meu de mo^teniti lmp&i&tia cea pregd-

tltft vou& de la Intemeierea lumil» »•. Vezi cit de iubitor de oameni este

Dumnezeu, c3 inainte de facerea lumii, inainte de a aduce pe lume pe
om, i-a pregStit omului mii si mii de bunStSti, ca sa ne arate citS purtare
de grlJS are de neamul nostru si ca vrea ca toti sa ne mintuim.

Avind, dar, un Stapin ca Acesta, asa de iubitor de oameni, asa de
bun, asa de blind, sS ne ingrijim de mintuirea noastra si de mintuirea

frati lor nostri. Temei de mintuire ne este noua clod nu ne straduim
nuraai pentru mintuirea noastra, ci si cind cautSm sa fim de foios seme-

nilor nostri, cind ii povS^uim pe calea adevarului. §i ca sa vezi ce mare
bine este sS poti mintui si pe altul odata cu tine, asculta ce spune pro-

fetul ca din partea lui Dumnezeu : «Cel caie face om cinstit dintr-un om
nevrednic, va fi ca gura Mea» 17

.

— Ce vor sa spuna cuvintele acestea ?

— «Cel care duce pe un om de la inselaciune la adevSr, spune Dum-
nezeu, eel care intoarce pe semenurt sau de la pacat la virtute, acela,

atlt clt omeneste este cu putin^a, Ma imita pe Mine».

Ca Insusi El, Dumnezeu fiind, nu pentru vreo altS pricina a imbrScat

trupul nostru si S-a fScut om pentru mintuirea neamului omenesc. Dar
pentru ce spun c5 a imbracat trupul nostru si ca a indurat toate cele

omenesti, cind a primit si crucea, ca sa ne slobozeasca' de Western pe noi,

care eram supusi pacatului. O striga asta Pavel, spunind : «Hristos ne-a

r&scumparat din blestemul legii, lacmdu-Se pentru noi blestem» 18
. A?a-

dar dacS El, Dumnezeu fiind si avind fiinta aceea care este mai presus

de intelegere, a primit, din pricina iubirii Lui nespuse de oameni, toate

acestea pentru noi si pentru mintuirea noastra, ce n-ar trebui sa facem

noi pentru semenii nostri, pentru mSdularele noastre, ca sa-i smulgem
din gitlejul diavolului si sa-i ducem pe calea virtutii ? Cu cit sufletul e

mai bun declt trupul, cu atit au dreptul la mai mare rasplata decit cei

oare ajutS cu bani pe cei nevoiasi, cei care prin sfaturi si necontenita

InvStaturS aduc pe cei nepasStori si pe cei cazuti pe oalea cea dreapta,

arStindu-'le uritenia pScatului si marea frumusete a virtutii celei dupa
Dumnezeu.

10. Mafej, 25, 34.

17. Icr., 15, 19.

18. Gal., 3, 13.
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Stiindu-le, dar, pe toate acestea, sS vorbim semenilor nostri de min-

tuirea sufletului in locul tuturor celorlalte vorbe lumesti, faclndu-i sS.

aiba si ei aceeasi grijS. Cit de dorit ar fi, cit de dorit ar fi ca sufletul

s3 auda necontenit aceste cuvinte, ca sS poata iesi din adincul pacatelor

in care traieste si sa poata birui ataeul patimilor, care necontenit ase-

diaza sufletul nostra. Dar pentru asta avem nevoie de multa" luare

aminte, ca necontenita ne este si lupta, iar ragaz nu avem nicicind. De

aceea si Pavel spunea efesenilor in epistola sa : «Lupta noastrd nu este

Impotriva singelui si trupului, ci, Impotriva incepdtoriilor, impotriva std-

piniilor, Impotriva stdpinitorilor lumesti ai intunerlcului veacului aces-

tuia, impotriva duhurilor rdutdtii din vdzduhurh 19
. «Sa nu socotiti, ne

spune Pavel cu alte cuvinte, cS ne sta in fata o lupta usoara ; nu avem de

luptat cu semeni de-ai nostri si nici armele de lupta nu ne sint egale.

Sintem imbraoati cu trup si ni s-a poruncit sa luptam cu puteri fSrft de

trup ! Dar sa nu va temeti ! Da, e neegala lupta, dar puterea annolor

noastre este mare !». Aproape ca a spus : «Pentru ca stiti cine sint vrSJ-

masii, nu va pierdeti curajul, nici nu sovSiti in fata luptei, ci Jua/i ar-

mura lui Dumnezeu pentru a putea sta impotriva uneltirilor diavolu-

iui» 20
. Multe sint uneltirile lui, multe c&ile lui, prin care ineearca" sS pun ft

piedica celor mai trindavi ! De aceea trebuie sa cunoa?tem bine unelti-

rile lui ca sa scapSm de laturile lui si sa nu-i lasam nici o portitS de in-

trare. Sa ne pazim bine Iimba, s& punem straja ochilor, s3 ne curStim

mintea si sa fim totdeauna gata de lupta, ca si cum ar navSli asupra

noastra o fiara salbatica ce incearcS sa ne vatame. Pentru asta si Pavel,

sufletul acela care a ajuns pina la cer, dascalul neamurilor, limba in-

tregii lumi, eel care a facut ?i a gindit totul pentru mintuirea ucenicilor

sfii, dupa ce a spus «luafi armura lui Dumnezeu* , a adaugat iarSsi, pen-

tru a ne intSri din toate partile si a ne face nebiruiti, graind asa : *Stati,

deci, tari, incingindu-vd mijlocul cu adevdrul si imbrdcindu-vd cu pla-

tosa credinfei si Incdlfindu-vd picioarele intru gdtirea Evanghelici pdeii,

luind peste toate pavdza credintei, cu care ve\i putea stinge toate sd-

gefile cele aprinse ale vicleanului ; luafi si coiful mintuirii si sabia Du-

hului, care este cuvintul lui Dumnezeu» 21
. Ai vazut ca ne-a inarmat

toate mSdulSrile ? Si ca si cum ar fi avut de gind sa ne trimita la luptS,

asa, mai intii ne-a incins cu cingatoarea, ca sa ne fie usor drumul, apoi

ne-a dat platosa, ca sa nu fim raniti de sageti ; apoi ne-a asigurat picioa-

19. Efes., 6, 12.

20. Efes., 6, 11.

21. Efes., 6, 14-17.



84 „______ WrtNTITt, IDAN (UIHA l )K Allll

role si In slirsit no-a Intarlt din toate partfle cu credinta. «Acoasta ar-

murfi, aceasta, spune l'avol, va putea stinge si sSgetile cele apriuse ale

videanuJui l».

— Dar care sint sagetile diavolului ?

— Poftele cele rele, giindurile cele necurate, patimile cele pierza-

toare, minia, invidia, gelozia, urgia, ura, pofta de bani si toate celelalte

pacate. «Pe toate acestea, spune Pavel, va putea sa le stinga sabia Du-
hului». Dar pentru ce spun sa le stinga ? Va putea chiar sa taie capul

vrajmasului.

Ai vazut cum a intarit Pavel pe uceiiicii lui ? Ai vazut ca i-a facut

mai tari ca fierul pe cei ce erau mai moi decit ceara ? Pentru ca lupta

noastra nu este impotriva simgelui si trupului, ci impotriva puterilor ce-

lor netrupesti, de aceea nici nu ne-<a dat arme trupesti, ci toate duhov-
nice^ti si asa de stralucitoare, ca demonul acela violean sa nu poatS

suferi nici stralucirea lor.

VI

Inarmati dar cu niste arme ca acestea, sa nu ne temem de lupta,

nici sa fugim de incaierare, dar nici sa ne triudavim ! Dupa cum daca
slntem treji, demonul acela viclean nu biruie nicicind puterea armelor
noastre — si daca voim putem sa-i facem netrebnice armele lui — , tot

asa, daca ne trindavim, armele nu ne sint de nici un folos, pentru ca

dusmanul mintuirii noastre privegheazS necomtenit si face orice impo-
triva mintuirii noastre. S3 ne Mtrarmam, dar, de pretutkideni ! Sa fim cu
luare aminte la cuvintele pe care le rostim ,• sa ne ferim de faptele care

pot sa ne vatame ,• si, odata cu. infrinarea de la bucate si cu celelalte

fapte bune, sa fim daraiici si cu cei saraci, cunoisciind cita rasplata ne sta

Inainte daca ajutam pe cei nevoiasi. «Cei ce miluie§te pe sdiac, spune

Scriptura, Imprumuta pe Dumnezeu» 22
. Vezi ce imprumut neobisnuit si

nemalauzit ! Unul primeste imprumutul si altul este obligat sa-1 dea ina-

poi I Dar nu numai atit, ci si aceea ca acest imprumut nu aduce cu el

nici nerecunostinta, nici vreo alta paguba. Dumnezeu, apoi, nu fagadu-

ieste s8 dea, ca aici pe pamint, un procent de unu la suta, ci de o suta

de ori mai mult decit imprumutul. Si nu se margineste la atita, ci da

atita de mult in viata de acum, iar in veacul ce va sa fie da viata ves-

nicS. Aici pe pamint, daca ne-ar fagadui cineva ca ne da numai de doua

ori cit 1-am imprumuta, i-am da cu draga inima toata averea noastra,

desi de mulle ori nerecunostin|a e mare si multe sint poftele lacomilor.

I'l. Prov., 19, 17.
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Mai nmit chiar, aid pe pomkit mulU oainenl de foarte bunS credinUi nu

More imprumutul, fie din nerecuno^tintfi, fie ca sint impiedicati de multe

ori de sarScie. Dar cu imprumutul pe care-1 facem Stapinului tuluror nu

se petrece lucrul acesta ; imprumutul rSmfrie intreg si Dumnezeu ne I'ii-

gaduieste sS ne dea aici inapoi de o suta de ori mai mult decit am da I,

iar in veacul ce va sa fie ne pregateste viata ve?nica. Ce cuvint de ap<i-

rare mai putem, oare, avea daca nu ne silim, daca nu ne grabim sa pri-

mim insutit in locul celor putine, cele viitoare in locul celor de acum,

cele vesnice in locul celor vremelnice, ci incuiem cu placere banii cu

usi §i cu zavoare §i nu vrem sa dam acum color saraci banii, care slau

incuiati fara rost si in zadar, ca sS ne bucuram in veacul viitor de aju-

torul pe care acestia ni-1 pot da ? «Facefi-va prieteni cu bogdtia cca nr-

dreapta, ca, atunci cind vefi saraci, sa. va primeasca in cotturile lor cc/<-

vesnice» 23
.

$tiu ca multora nu numai cS nu le plac cuvintele mele ,• dimpolriv.i,

ciind le aud le socotesc basme si povesti si nu iau aminte la cele ce spun.

Dar eu sufSr si ma doare inima si pentru aceea ca nici viata coa de loulc

zilele, nici fagSduinta asta mare a lui Dumnezeu, nici frica de cele vii-

toare, nici predicile mele din fiecare zi n-au putut misca inima unoru cu

acestia. Totusi nici asa n-am sa incetez a predica pina ce, prin conlimni

predicare am sa pot birui, pina ce am sS-i fac sa se trezeasca pe aceia !ji

sa-i ridic din somnul lor adinc si din betia, pe care a adus-o peste ei poll.i

de bani, intunecindu-le mintea. $tiu, §tiu ca pe linga harul lui Dumnozeu

si predicile mele continui si rivna data de post vor putea, in sfirsit, sii-i

scape de boala aceasta cumplita si sa-i faca deplin sanatosi, ca sa scape

si ei de pedeapsa gatita unora ca acestia si sa soap si eu de tristote

si sa inalt pentru toate slava Tatalui si Fiului si Sfimtului Duh, acum si

pururea si in vecii vecilor, Amin.

23. Luca, 16, 9.
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«$i a zis Dumnezeu : «Sa se faca tarie in mijlocul apei

;

§i sa fie desparfind apa de apa».

§i s-a facut a§a» 1

VSzindu-va, iubitilor, ca veniti la biserica in fiecare zi cu tragere

de inimS, ma bucur nespus si nu incetez a slavi pe iubitorul de oameni

Dumnezeu pentru sporul vostru eel duhovnicesc. Dupa cum foamea este

semn al bunei stari trupesti, tot asa §i rivna de auziirea cuvintelor dum-

nezeie$ti este dovada cea mare a sanatatii voastre suflete^ti. De aceea

§i Dornnul nostru Iisus Hristos, in fericirile acelea rostite pe munte, spu-

noa : ticricifi cei ce flaminzesc $i inseteazd de dreptate, ca aceia se vor

S(itura» 2
. Cine ar putea sa va laude dupa cum se cuvine ca v-a^i invred-

nlcit de aceasta fericire a Stapinului universului si ca asteptati si buna-

tStile ceie nenumarate ? Asa e Stapinul nostru ! Cind vede ca un suflet

se apropie cu mare dor si cu inflacarata rivna de cele duhovnicesti, ii da

cu Imbelsugare harul si-i daruieste si bogatele Lui daruri. De aceea ma
astept si eu, ca, pentru folosul vostru, sa-mi dea si mie mai bogat cuvin-

tul invSt^turii spre zidirea dragostei voastre. Pentru voi si pentru spo-

rul vostru duhovnicesc indur toata aceasta osteneala ,- ca voi sa urcati

mal lute spre culmile virtu^ii si sa fiti tuturor celor ce se uita la voi

dascclli ai vietuirii celei dupa Dumnezeu, iar eu sa capat si mai multa

Indrdznire, vazlnd ca nu m-am ostenit in zadar si fara de folos, ci ca

In fiecare zi a sporit saminta aceasta duhovniceasca si ca nu mi s-au in-

tlmplat si mie cele intimplate semanatorului din pilda evanghelica.

Acolo numai o parte din seminte a scapat ; trei parti s-au pierdut. O
parte din seminte, cazuta pe cale, a ramas fara rod ; o alta parte a fost

InSbusita de spini ; o alta parte, cazuta pe piatra, a ramas deasupra pie-

1. Fac, l, 6.

2. Mole/, r>, 6.
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trei si n-a putut sa faca rod :|
. Aid, InsS, cu harul lui Dumnezeu, n&daj-

duiesc ca toate semintele s& cada pe pSmlnt bun si unele s& aducS o

suta, altele saizeci, iar altele treizeci. Asta imi va spori rivna, asta imi

va destepta mintea, ca stiu c5 nu vorbesc in zadar si farS rost, ci c8

primiti cuvintele mele cu urechi deschise si cu mintea incordatci

!

Nu va spun aceste cuvinte ca sS va lingusesc, ci ma gindesc la rivna

cu care ieri mi-ati ascultat cuvintele. Va vedeam pe toti, pe cind vS

vorbeam, atirnati de buzele mele, facind totul ca sa nu scapati nimic

din cele spuse. De altfel si necontenitele aplauze au fost cea mai mare

dovada ca primeati cu placere cuvintele mele. Iar eel care asculta' cu

placere ce i se spune arata ca i se infig in minte spusele si ca ramin

nesterse cele scrise de el pe latul mintii. Cine ar putea, dupa vrednicie,

sa va laude pe voi, iar pe mine sa ma fericeasca, pentru ca graiesc la

urechile celor ce asculta ? «Fericit este, spune Scriptura, eel ce graie$tc

la urechile celor ce asculta» 4
. Aceasta se datoreste postu'lui ; acest leac

a lucrat mintuirea sufletelor noastre. Daca postul a aratat chiar de la

inceput o putere atita de mare, la cit folos nu trebuie sa ne asteptam cii

ne va aduce cu scurgerea zilelor postului mare ? Numai, va rog, «lucratl

cu tried $i cu cutremur la mintuirea voastra» 5 si nu lasati nici o portitft

de intrare dusmanului mintuirii voastre. Cind vede acum bucuria voastrii

cea duhovniceasca, innebuneste si se salbaticeste si «umbla racnind ca un

leu, cautind pe cine sa 2nghita» 6
. Dar daca sintem cu mintea treazii, cu

harul lui Dumnezeu, pe nimeni nu poate birui.

II

Asa sint armele noastre cele duhovnicesti cu care ne-a inarmat harul

Duhului, precum am invatat ieri dragostea voastra. Asadar, daca ne In-

tarim necontenit cu ele toate madularile, nici una din sage^ile slobozite

de vrajmas nu poate sa ne-atinga, ci se inrtorc la el fara sa ne fi fScut

ceva ,• ca harul lui Dumnezeu ne face mai tari decit otelul ;
si, daca voim,

ne face desavirsit nebiruiti. Dupa cum eel care izbeste in otel nu vat5ma

otelul cu nimic, ci el isi iroseste propria-i putere, iar eel care loveste cu

picioarele in bolduri isi umple de singe picioarele lui, tot asa va fi si

cu noi si cu vrajmasul mintuirii noastre, daca ne intarim necontenit cu

armele date noua de harul Sfintului Duh. Atit de mare e puterea lor, ca.

3. Matei, 13, 3—8.
4. Int. Sir., 25, 12.

5. Filip., 2, 12.

6. / Petru, 5, 8.
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vrfijmasul nu poalo lnfrunta nlcl strfiludrea lor, cl i se orbesc privlrile

din prkiiia stiiiluclrii slohozlta de ele. Cu aceste arme, v3 rog, Scl ne

tntfirlm necontenit i
cu ek; set ieslm in piata, cu ele sS inti'lnim prietenii,

cu ele sS facem lucrurile noastre. Dar pentru ce vorbesc de piata ? Chiar

rind venim la bisericS sS avem cu noi armele acestea, sa le avem si cind

plectim acasS si cind dormim si cind ne desteptam ; in nici o clipa din

toatS viata noastrS s§ nu le lepadam ; sa piece cu noi si de aici de pe

pSmint, ca sS ne fie dincolo temei de mare indraznire. Armele acestea nu

ingreuneazS trupul ca celelalte arme ; il fac u§or, il fac sa zboare ^i-i dau

adaos de putere. Numai sS curatim in fiecare zi armele acestea, ca, stra-

lucitoare la vedere, sa orbeasca datorita luminii lor de fulger ochii vi-

cleanului demon, care unelteste totul impotriva mintuirii noastre.

Haide, dar, pentru ca v-am intrarmat indeajuns, sa va intindem obis-

nuita masa si sa punem inaintea dragostei voastre urmarea celor spuse

ieri I S3-1 facem iarasi pe fericitul Moise, minunata gazda care da ospa-

tul, sa-1 facem iarasi pe marele profet pova^uitor al acestei invataturi

frumoase. Sa vedem care sint aceiea pe care vrea sa ne invete astazi.

Sfi fim cu mare luare aminte la spusele lui. Nu graieste cu propria-i pu-

tere, ci grSie^te aceiea pe care harul Duhului i le-a insuflat ,- pe aceiea

le rosteste cu propria lui limba, ca sa invete neamul omenesc.

Deci dupa ce a terminat cuvimtul despre ziua cea dintii si dupa ce a

spus cS dupa facerea luminii «a tost seard $i a lost dimineald, zi una» 7
,

a spus iarasi :

«$i a zis Dumnezeu : «Sa se faca tdrie in mijlocul apei ; si sa fie

desparpnd apa de apd» 8
.

Uita-mi-te aici, iubite, la inlantuirea invataturii. Dupa ce Moise ne

spusese mai inainte ca dupa facerea cerului si a pamintului «pamintul

era nevazut si netocmit» si pentru ca ne-a adaugat si pricina, — ca era

nevSzut, pentru ca era acoperit de intuneric si de ape — ca apa si intu-

nerlc era peste tot si nimic altceva — dupa ce ne mai spusese ca la po-

runca Stapinului a fost adusa la fiinta lumina si s-a facut despartire in-

tre lumina si intuneric, iar lumina a primit numele de zi si intunericul

numele de noapte, vrea acum sa ne invete iarasi ca dupa cum Dumne-

zeu, aducind pe lume lumina, a despartit intunericul si a pus fiecaruia

un nume potrivit, tot asa la porunca Lui a despartit si multimea de ape.

7. Fac, l, 5.

8. Vac, 1, 0.
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Uita-te la puterea nespusS, care depSseste orice minte omcneasca' !

Porunceste numai, si una din stihii este adusa la fiintS, iar alta se re-

trage.

«$i a zis Dumnezeu : «Sa se faca tdrie In mijlocul apei ; si sd fie de.s-

parfrnd apa de apd».

— Ce inseamaia cuvintele «Sa se faca tarie» ?

— Este ca si cum ar spune cineva cu glas omenesc : Sa se puna in-

tre ele un zid, o ingraditura, care sa desparta apele.

$i ca sa cunosti marea ascultare a stihiilor si covirsitoarea putere a

Creatorului, Moise a spus : «£i s-a fdcut asa» 9
.

A spus numai, si fapta a si urmat.

«^i a fdcut Dumnezeu tdiia • si a despdrtit Dumnezeu intre apa care

era sub tdrie si intre apa care era deasupra tdriei» 10
.

Dupa ce s-a facut taria, Dumnezeu — spune Moise — a poruncit ca

o parte din ape sa se poarte sub tarie, iar alta parte sa fie pe spatele

tariei.

Dar ar putea sa ma intrebe cineva :

— Ce este taria ? Este, oare, apa condensata, aer concentrat sau alta

substanta ?

— Orice om care gindeste bine n-ar putea sustine una sau alta. De
aceea se cuviine ca, plini de pricepere, sa primim cele spuse de Sfinta

Scriptura si, nedepasind hotarele firii noastre, sa nu cercetam cele mai
presus de noi, ci numai aceasta s§ ?tim si sa retinem ca la porunca Sta-

pinului a fost adusa la fiinta taria, care face despartire intre ape, asa ca

unele sint jos, iar altede sus.

«$i a numit Dumnezeu taria cer» ll
.

Vezi ca si acum dumnezeiasca Scriptura s-a folosit de aceeasi inlan-

tuire de fapte ? Dupa cum a spus ieri : «Sd se faca lumind» 12
si, dupa ce

a fost adusa lumina, a adaugat : «Sd se despartd lumina de intuneric» 13 si

a numit lumina zi, tot asa si astazi a spus : «Sd se facd tdrie in mijlocul

apei» l4
. Si dupa cum ne-a dat invatatura cu privire la lumina, tot asa ne

invata si despre rostul tariei : «Ca sa despartd apa de apd» 15
. Si dupa

9. Fac, 1, 6.

10. Fac, 1, 7.

11. Fac, 1, 8.

12. fac, 1, 3.

13. Fac, 1, 4.

14. Fac, 1, 6.

15. Fac, 1, G.
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cum atuncl, duptt cv no arfttase rostul lumlnll, a dat mime luminii, tot

asu si did a dat numo tflrlei : «£i a numi/ tdria cer», ceea ce se vede.

Poate c8 voi fi inlrebal

:

— Cum, InsS, unii vor s8 spunS c3 s-au fScut mai multe ceruri ?

— N-au fost invatati asta de dumnezeiasca Scriptura, ci minati de

propniile lor ginduri. Fericitul Moise nu ne-a spus nimic de asta. Dupa

ce ne-a spus : «La Inceput a fdcut Dumnezeu cerul si pamintul» 16
,
apoi

dupa ce ne-a arStat pricina pentru care pamintul era nevazut — pentru

c-8 era acoperit de intuneric si de apele adincului — dupa facerea lu-

minii, folosindu-se de o ordine si de o inlantuire oarecare, spune : «$i

a zis Dumnezeu sd se facd taria» 17
. Apoi dupS ce ne-a aratat precis ros-

tul acestei tarii, spunind : *«Ca sd despartd apa de apd» 18
, a numit cer

tSria care face despSrtirea intre ape. Care om, dupa o invatatura atit de

precisa, ar mai putea ingadui pe cei care voiesc sa graiasca intemeiati

numai pe judeoata lor si care incearca, impotriva duminezeiestii Scrip-

turi, sa spuria ca sint mai multe ceruri ?

Dar iata, mi se poate obiecta :

— lata c3 fericitul David, inaitind lauda lui Dumnezeu, a spus :

«L(iudati-L pe El cerurile cerurilor* 19
.

— Nu te turbura, iubite, nici nu socoti ca Sfitita Scriptura se contra-

zice cumva, ci afla adevarul celor spuse ; si cunoscind adevarata ei inva-

tatura, astupa-ti urechile fata de cei ce graiesc impotriva acestei invata-

turi.

IV

Ascultati cu multa luare aminte ce vreau sa va spun, ca sa nu fiti

zdruncinati cu usurinta de cei care vor sa spuna tot ce le trece prin

mlnte.

Toate cartile dumnezeiesti ale Vechiului Testament au fost scrise

dlntru inceput in limba ebraica. In privinta asta toti sint de acord cu

noi. Nu cu multi ani inainte de venirea lui Hristos, un imparat, Ptolo-

meu, cu mare rivna pentru stringerea de carti, dupa ce a adunat multe

$i felurite carti, s-a gindit ca trebuie sa le aiba si pe acestea. A trimis,

dar, dupa niste iudei din Ierusalim si le-a poruncit sa traduca dumne-

zeiasca Scriptura in limba greaca. Si i s-a adus la indeplinire porunca.

Dar si asta a fost lucrarea rinduielii lui Dumnezeu, ca sa culeaga folos

din dumnezeiestile c3rti nu numai cei care cunosteau limba ebraica, ci

16. Fac 1, l.

17. Fac, 1, 6.

18. Fac, 1, 0.

19. Ps., 14H, 4.
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?1 toti locuitorii pamlmlulul. $1 lucru mltiunat si strain este c& n-a f3cut

lucrul acesta un iudeu, ci un Inchinator la idoli, unul po>trivnie religiel

iudaice. Asa sint toate rlndulelle Staplnului nostru. Totdeauna, prin eel

potrivnici Lui, raspindeste poruncile adevarului.

N-am istorisit dragostei voastre fara rost acestea, ci ca sa puteti

sti ca dumnezeiasca Scriptura n-a fost scrisa in limba aceasta, adica in

limba noastra, ci In limba ebraica. Cei care cunosc bine limba ebraica
spun ca cuvintul cer este de numarul plural la evrei

; aceasta o m3rtu-
risesc si cei care cunosc limba siriana. Nimeni dintre iudei n-ar spune in

limba lor cer, ci ceruii. Asta e pricina ca fericitul David a spus : «cerurile

cerurilor», §i nu pentru ca sint mai multe ceruri — ca nu ne-a invatat

asta fericitul Moise — , ci pentru ca in limba ebraica se obisnuieste sd

se intrebuinteze pluralul pentru cuvintul cer. C3 daca ar fi fost mai
multe ceruri, n-ar fi lasat Duhul eel Sfint s3 nu ne vorbeasca prin guru

acestui fericit profet si de facerea celorlalte ceruri.

Tineti, va rog, bine mirate luerurile acestea, ca sa puteti inchide gura

celor ce vor sa aduca in Biserica invataturi potrivnice si ca sa cunods-

teti cu siguranja puterea celor scrise in dumnezeiestile Scripturi. De
asta si veniti des la biserica, iar eu va predic mai des, ca sa fiti preya-

titi sa lamuriti pe oricine va intreaba.

Dar, daca vreti, sa ne intoarcem la sirul cuvintarii noastre.

«£i a numit Dumnezeu taria cer $i a vazut Dumnezeu ca este fru-

,mos» 20
.

Uita-te cit de mare este pogaramintul cuvintelor din pricina siabi-

ciunii omenesti ! Dup3 cum la facerea luminii a spus : «$i a vazut Dum-
nezeu ca lumlna este frumoasa» 21

, tot asa si acum la facerea cerului,

adica a tariei, a spus : «$i a vazut Dumnezeu ca. este frumos», ca s3 ne
•arate prin aceste cuvinte nemestesugita frumusete a cerului. Cine nu
•se va mira, cine nu se va minuna, ca in atita scurgere de vreme cerul

si-a pastrat in floare frumusetea lui si cu cit trece vremea cu atit se con-

tinua si frumusetea lui ? Ce poate fi mai frumos decit ceea ce a fost 18u-

dat de Creator ? Daca noi la vederea unui lucru desavirsit, f3cut de un
om, ii admiram forma, asezarea, frumusetea, analogia, ritmul si toate

celelalte insusiri, cine poate lauda dupa vrednicie un lucru creat de
Dumnezeu si mai ales cind Insusi Stapinul 1-a laudat ? Scriptura a grSit

asa pe masura intelegerii noastre ; si vei vedea ca Moise la fiecare din

cele create a grait asa, taind mai dinainle indrazneala celor ce mai tir-

20. Pac, l, 8.

21. Fac, 1, 4.
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zlu avenu Set-si astute llmba tmpotrlva create! lui Dumnezeu si aveau

sfi zic-fl : «Pentru ce a fost fflcut cutare sau cutare lucru ?» Luindu-o, dar,

lnainte celor ce vor Incerca aceasta, Moise a spus : «$i a vazut Dumne-

zeu cd cste itumos». Iar clnd auzi ca Dumnezeu a vSzut §i a laudat, in-

telege cuvintele acestea intr-un chip vrednic de Dumnezeu, asa cum se

potriveste cu Dumnezeu. Cel Care a creat cerul cunostea, inainte de

h-1 crea, frumusetea creaturii Sale ,• dar pentru ca noi sintem oameni §i

nu putem, din pricina slSbiciunii noastre, intelege altfel, de aceea Dum-

nezeu a pregatit limba fericitului profet sa se foloseasca de aceste cu-

vinte grosolane pentru invStStura neamului omenesc.

V

Cind inalti, deci, privirea si privesti frumusetea, maretia si folosul

rerului, urc5-te atunci de la cer la Creator — asa precum spunea un in-

telept : *Din maretia $i frumusetea fapturilor se cunoaste in chip ase-

mdndtor Facatorul» n — si vezi si din crearea acestor stihii cit e de mare

puterea Stapinuiui tau ! Un om cu suflet ales, daca ax vrea sS cerceteze

pe fircare din cele vSzute — dar pentru ce spun eu pe fiecare din cele

vfizute ? — dac5 ar vrea sa cerceteze bine trupul lui, va vedea chiar in

r(>lo mai mici organe ale trupului lui puterea nespusa si nepovestita a

lui Dumnezeu. Daca aceste lucruri vazute sint indestulatoare sa ne

arate mSretia puterii Creatorului, ei bine, daca te-ai urea la puterile cele

neviizute, daca ai inalta gindul nostru la ostile ingerilor, ale arhanghe-

lilor, ale puterilor celor de sus, ale tronuridor, ale domniilor, ale incepa-

toriilor, ale stapiniilor, ale heruvimilor, ale serafimilor, care minte, care

cuvint ar fi In stare sa" ne spuna maretia Lui nepovestita ? Daca David,

fericitul prooroc, la vederea frumusetii celor vazute a strigat, zicind :

«Clt s-au marit lucrurile Tale, Doamne ! Toate intru intelepciune le-ai

IdcuU 23
, si era un barbat invrednicit cu atita duh, invrednicrt sa cu-

noascS cele nevazute si ascunse ale intelepciunii Lui — ce mai putem

spune noi, care sintem pamint si cenusa, care trebuie sa catam necon-

tenit in jos si sa ne minunam de nespusa iubire de oameni a Stapinului

tuttiror ? Dar pentru ce vorbesc eu de proorocul David ? Fericitul Pavel,

sufletul acela care a ajuns pina la cer, omul care imbracat cu trup s-a

luat la intrecere cu puterile cele far5 de trup, omul care mergea pe pa-

mint, dar cu rivna pasea in cer, intrezarind o parte din rinduielile lui

Dumnezeu — adica aceea cu privire la iudei si la eleni, cum unii au fost

22. Inf. Sol, 13, 5.

23. Ps., 103, 25.
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scosi afarS, iar ceilaltl aduijil in local lor — , cuprins de nedumerire si de
ameteala, a slrigat cu glas mare $1 a zls : «0, adlncul bogSfiei si Intelep-
ciunii si cunostintei iui Dumnezeu I CU slnt de cu neputinta de ccrcetat
judecdtile Lui si de negdsit mma cailor Lui !» 24

.

Dar cu acest prilej tare as vrea sS spun celor ce indrSznesc s3 isco-
deasca nasterea Fiului lui Dumnezeu §i incearcS sS mic$oreze vrednicia
Sfintului Duh : «Spuneti-mi, va rog, de unde indrazneala asta atit de
mare ? De la ce furie pornind ati ajuns la o atit de mare nebunie ? Dac&
Pavel, omul acesta atit de mare $i atit de valoros, a spus ca judecdtile
Lui, adica rinduielile $i conducerea Lui, sint cu neputinta de cercetat, $i

n-a spus neintelese, ci cu neputinta de cercetat, ca nu primeste nici cer-
cetare sa fie, iar urma cailor Lui spune el ca este de negasit — ca nu-
meste cai hotaririle si poruncile Lui — cum indrazniti voi sS iscoditi fi-

inta Unului-Nascut si sa micsorati, atit cit va sta in putint3, vrednicia
Sfintului Duh ?».

Vedeti, iubitilor, ce rau mare este sa nu fii cu mare luare aminte
la cele scrise in dumnezeiasca Scriptura ! Ace§tia, daca ar fi pnimit cu
inima curata invataturile dumnezeiestii Scripturi si n-ar fi pus in ele

gindurile lor n-ar fi cazut intr-o nebunie atit de mare. Dar eu n-am sit

incetez nici asa de a le grai lor cuvintele dumnezeiestii Scripturi, iar

voua de a va cere sa va astupati urechile fata de pierzatoarele lor in-

vataturi.

VI

Nu stiu, insa, cum s-a facut ca iarasi, luat de cuvint, am ajuns sS
va vorbesc de acestea, departindu-ma de subiect ,• de aceea trebuie sa
intorc iarasi cuvintul meu la cele spuse mai inainte.

«$i a numit Dumnezeu tdria cer. $i a vdzut Dumnezeu cd este fru-

mos. $i a fost seard si a fost dimineafd, ziua a doua». ^
Dupa ce a dat nume tMriei si dupa ce a laudat ce s-a fScut, a pus

capat zilei a doua si a zis :

«$i a tost seard si a iost dimineafd, ziua a doua» 26
.

Ai vazut ca ne invata precis cS Dumnezeu a numit sfirsitul luminii
seara, iar sfirsitul noptii, dimineata ,• si pe amindoua le-a numit zi, ca
sS nu ne inselam, nici sa socotim ca seara este sfirsit zilei, ci sa stim
bine ca lungimea amindurora face o zi ? Se poate dar spune, pe buna
dreptate, ca seara, sfirsitul luminii, si dimineata, sfirsitul noptii, fac o

24. Rom., 11, 33.

25. Fac, 1, 8.

26. Fac, 1, 8.
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zl depllnfi. Asta vroa sfi arate dumnezeiasca ScripturS prdn cuvintele :

«.*>/ a tost seard si a tost dlmlncatd, ziua a doua».

Poate c8 am lungit prea mult cuvlxitul, dar fSr3 voia mea, tirit, cum

s-ar putea spune, de inlantuirea cuvintelor, ca de un suvoi puternic. Dar

voi sinteti de vinS, voi care ascultati cu placere cuvintele mele. Ca ni-

mic nu poate insuflefi atita pe un vorbitor, nimic nu-i poate da o boga-

tle mai mare de ginduri ca atentia ascultStorilor. Si dupa cum ni§te au-

ditori nepasStori ?i neatenti id fac mai trlndav pe eel ce are darul vor-

biril, tot a§a voi, cu harul lui Dumnezeu, chiar de-a$ fi mai fara de glas

decit pietrele, sinteti in stare sa ma treziti din amorteala mea, sa ma
desteptati din somn §i s5 ma siliti sa spun ceva folositor, ceva care s3

ducS la zidirea voastra sufleteasca.

Asadar, pentru ca sinteti invatati de Dumnezeu 27 si in stare, dupS

fericitul Pavel, sa sfatuiti si pe altii
28

, haide sa va rog, daca nu alia data,

eel putin in timpul acestui post, sa va ingrijiti mult de virtutea cea dupS

Dumnezeu si sS nu va saturati de auzirea predicii mele, desi va vor-

besc In fiecare zi de aceleasi lucruri. Mie, dupa cum spune fericitul Pa-

vel, nu mi-i greu sa va vorbesc de aceleasi lucruri, dar voua vi-i de fo-

los 2B
. C5 sufletul nostru, fiind trindav, are nevoie de continua aducere

aminte. $i dupS cum trupul acesta are nevoie in fiecare zi de hrana" tru-

peasca, ca nu cumva sa nu mai poata lucra din pricina prea multei sla-

birl, tot asa si sufletul are nevoie de hrana duhovniceasca si de vietuire

curatS, pentru ca, obisnuindu-se sa faca cele bune, sa nu mai poata fi

biruit, de uneltirile vicleanului.

VII

S§ cercetam, dar, in fiecare zi taria sufletului nostru si sa nu ince-

tfim nicicind de a ne examina pe noi insine. Sa ne facem o socoteala

nouS insine de ce am bagat si ce am scos din el ; ce cuvint folositor am

rostit, ce cuvint rau a iesit din gura noastra ; si iarasi, ce cuvint folosi-

tor am b&gat prin auz in sufletul nostru ; si iarasi ce cuvint, care poate

sfi vatSme, 1-am lasat s5 intre inauntru. Sa punem limbii canoane si in-

•grSdiri, ca sS gindim cuvintele inainte de a le rosti ; sa ne instruim min-

tea sS nu dea drumul nici unui gind vatamator j daca intra din afara un

astfel de gind, sa-1 alungam ca de prisos si in stare sa ne vatame, iar daca

se naste in mintea noastrS, sa-1 izgonim iute cu ginduxile cele binecre-

dincioase. Sa nu socotim cS e de ajuns pentru mintuire sa stam nemin-

27. / Tcs., 4, 9.

28. Rom., 15, 14.

29. Mil)., 3, 1.
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cati plnS la lSsatul serll ! DacS iudellor celor farS de judecatfi le spunea
Stapinul eel iubitor de oamenl prln profetul : *Iatd saptezeci de ant I

Oare post Mi-afi postit Mie ? $i dacd ve/i mlnca si ve/f bea, oare, nu vol

mlncatl si befi ? 30 Acestea zice Domnul atottiitorul .- judecati cu drep-

tate ; fiecare sd tie milostiv si lndurdtor cu semenul sdu ; pe vdduvd, pe
orfan, pe strain si pe same nu asuprifi ; si, in inimile voastre, fiecare

sa nu pdstreze rdutate impotriva tratelui lui» 31
. Daca, deci, acelora care

stateau in umbra si erau cuprinsi de intunericul in^elaciunii, nu le-a

fost de nici un falos postul singur, de vreme ce n-au fScut fapte bune ?i

n-au izgonit din inimile lor rSutatea ce o purtau semenilor lor, ce cuvint

de aparare mai putem avea noi, carora ni se cere mai mult, carora nu
ni s-a poruncit sa facem numai acestea, ci si sa iubim pe dusmani si s2

le facem bine ? Dar pentru ce spun : Sa le facem bine ? Trebuie sa ne
rugam pentru ei, sa rugam pe Stapinul, sa-I cerem sa poarte de grija d(>

ei! Acest lucru, mai mult decit toate, ne va fi de ajutor in zlua rc<i

Infricosatoare si vom sterge cu totul pacatele noastre, daca ne purtSm
asa cu dusmanii nostri.

Da, porunca este mare si grea ; dar daca te gindesti la rasplala co

se da celor ce o indeplinesc, nu ti se mai pare deloc grea, oricit ar fi do

grea.

— Gare e rasplata ?

— «Dacd laceti aceasta, spune Domnul, ve/i ii asemenea Tatului

vostru Celui din ceruri» 32
. Si ca sa faca mai lamurit cuvintul, a adiiu-

gat : «Cd rdsare soarele Lui peste rdi si buni si ploud peste drepfi si nc-

drepfi» 33
. «Imita, i{i spune Domnul, pe Dumnezeu dupa puterile talc

omenesti ! Dupa" cum Acela face sa rasara soarele nu numai peste cei

drepti, ci si peste cei ce fac rele, si dupa cum El nu da ploi numai pesle

cei buni, ci si peste cei r5i, tot asa si tu, daca nu iubesti numai pe cei re

te iubesc, ci si pe cei ce te dusmanesc, imiti, dupa puterea ta, pe Duni-

nezeu».

Ai vazut cum Hristos a urcat pe cea mai inalta culme pe eel ce poate

savirsi aceasta virtute ? Dar nu te gindi, iubite, numai la aceea ca e grea

porunca ! Ci mai inainte de asta, gindeste-te de ce mare cinste ai sii fii

tnvrednicit. Cinstea aceasta sa-ti fac5 usoara greutatea si povara. N-ar

trebui, oare, sa multumesti ca, fficind bine dusmanuiui, gasesti prilej sft

ti se deschida usile indraznirii catre Dumnezeu si sa t,i se steargS paca-

tele ?

30. Zah., 7, 5—6.
31. Zah., 7, 9—10.
32. Mate/, 5, 45.

33. Matei, 5, 45.

srtnttil loan Cuifi cli- Am-
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Dar poate ctl dore^tl stt te rflzbunl pe dusmanul tail, sa-i platesti la

fel, ba poate chiar ma I mull celui ce ti-a facut rau. $i ce folos ai de aici,

find pe lhigS eft nu ai nici un cistig cu razbunarea ta, mai ai sa fii si

osfndit pentru fapta asta inaintea infricosatorului judet pentru ca ai fal-

si ficut legile date de El? Spune-mi, daca un imparat de pe pamint ar da

o lege ca supusii sai sau sa dubeasca pe dusmani, sau sa fie oshiditi la

moarte, spune-mi, n-ar alerga toti de frica mortii acesteia trupesti sa im-

plinoasrd legea ? De cita osinda nu esti vrednic, dar, daca de frica mor-

tii tmpesti, pe care si fara asta o aduce negresit asupra noastra legea fi-

rii, prim(>sti sa faci orice, iar de frica mortii celei vesnice nici nu-ti pasa r

disprotuind legea data de Stapinul tuturor ?

VIII

Dar fara sa-mi dau seama spun aceste lucruri unor oameni care nu

in hose la fel nici pe cei care ii iubesc pe ei. Cine ne va scapa, oare, de

osinda acoca, cind nu numai ca stam departe de porunca iubirii de vraj-

masi, dar nici nu facem ce fac vamesii ? «Daca iubifi pe cei ce va iu-

bvsc, spune Hrdstos, ce lucru mare facefi ? Nu ?i vame$ii fac a$a ?» 3i Ce

iiudcjde de mintuire mai avem, cind nici asta nu o facem ? De aceea, va

rog, si'i nu fim f&ra inima, ci sa imblinzim cugetul nostra si mai intii sa ne

tiivatdm sa intrecem in dragoste pe aproapele nostra ; si, dupa cum

spune fericitul Pavel, sa socotim pe ceilalti a fi mai de cinste decit noi 35
?

sa nu suferim a-i iubi mai pu|in decit ne iubesc ei, ci sa-i intrecem in

dragoste, sa nu ne lasam intrecuti, sa le aratam o dragoste mai mare si

mai fierbinte. Dragostea mai cu seama tine si sustine viata noastra si

prin asta ne deosebim de animale si de fiare ;
prin putinta noastra — si

asta atirnS de vointa noastra — de a pastra rinduiala cuvenita noua si

de a ne uni strins cu semenii nostri.

S3 silim, apoi, cugetul nostru sa sfisie fiara aceea salbatica, minia

adica
i
sa-i punem in fata chinurile infricosatorului judet ; sa-i aratam

ctt va avea parte de mari bunatati daca se impaca cu vrajmasid, iar daca

se incSpStineaza, va fi pedepsit cumplit. Nu se cuvine sa ne pierdem vre-

inea in zadar, ci in fiecare zi si in fiecare ceas sa avem inaintea ochilor

scaunul de judecata al lui Hristos ; sa ne intrebam care sint acele fapte

care ne pot da multa indraznire inaintea lui Dumnezeu si care sint acelea

care ne mSresc osinda.

34. Malci, 5, 4(>.

:ir>. Piiip., 2, :i.
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Framlnttnd asa acestea In glndurile noastre, vom birul patimile, vom
potoli si vom omorl zburdflrile trupulul nostru, «mdduldrile noastre ccle

pamlntesti, dupa" cuvintul fericltului Pavel, desfrlnarea, necuratfa, pa-

tima, polta cea tea, mlnia, ldcomia 36
, slava desarta, invidiam DacS omo-

rim aceste patimi, ca s5 nu mai lucreze in noi, vom putea primi harul

Duhului, care este «dragostea, bucuria, pacea, indelunga rabdarea,

bunatatea, facerea de bine, credinfa, blindefea, infrinarea 37
. Acestea sa

arate deosebirea intre un crestin si un necredincios ! Acestea sa ne fie

semnele dupa care sa ne recunoasca lumea ! Sa nu ne impodobim nu-

mai cu numele de crestin, nici sa ne mindrim cu infatisarea ! Dar, mai
bine spus, chiar daca am avea insusirile pe care le-am enumerat mai sus,

nici atunci sa nu ne mindrim, ci, mai cu seama, atunci sa ne smerim.

Ca spune Hristos : «Clnd vefi face toate, sa zicefi : «Slugi netrebnice

slntem» 38
.

Daca vom fi cu luare aminte asupra noastra si ne vom ingriji do
mintuirea noastra, vom putea sa ne fim si noua de foarte mare folos,

scapind de chinurile cele viitoare si sa fim si dascali folositori celor co

privesc la viata noastra, pentru ca, sfirsind bine aceasta viata sa ne In-

vrednicim in cea viitoare si de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, pe

care face Dumnezeu ca noi toti sa o dobindim cu harul si cu indura-

rile Domnului nostru Iisus Hristos, impreuna cu Care Tatalui slava, pu-

tere si cinste in vecii vecilor, Amin.

36. Col, 3, 5.

37. Gal., 5, 22.

38. Luca, 17, 10.
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«$i a zis Dumnezeu : «Sa se adune apa cea de sub cer

fntr-o adunare si s3 se arate uscatul» 1

Haide sa intind si astazi dragostei voastre masa din cuvintele fe-

ricitului Moise si sa privim cu luare aminte la cele create de Stapin in

ziua a treia. Daca cei care sapa pamintul aurifer, cind gasesc vine de

p&mint cu citeva firisoare de aur, nu se opresc pina ce nu dau la o

parte tot pSmintul, oa s5 se coboare in adincul lui spre a aduna de acolo

bogSfie mare, apoi cu mult mai mult noi, care avem de cautat nu firi-

cele de aur, ci ne asteptSm sa gasim comoara nespusa, se cuvine sa cau-

tfim comoara aceasta in fiecare zi, oa sa adunam din ea multa bogatie

duhovniceasca si asa sS ne intoarcem acasa. Bogatia cea materials naste

de multe ori primejdii celor ce o stapinesc, dar chiar inainte de primej-

dii, dup3 ce-i desfata putinS vreme, zboara pe neasteptate, luata fie de

calomniatori, fie de tilhari, fie de spargatori, fie de slugile care o pazesc

si fug cu ea. Bogatia cea duhovniceasca, insa, nu sufer5 unele ca aces-

tea j nu poate fi luata, pentru ca e adapostita in vistieriile mintii noas-

tre i
orioare ar fi uneltirile, nimeni nu poate pune mina pe ea, afara nu-

mai dacS noi, trindavindu-ne, dam prilej celor ce vor sa ne-o rapeasca.

CS dusmanul nostru, adicS vicleanul diavol, cind vede ca am strins bo-

gfitia duhovniceasca, se innebuneste, scrisneste din dinti si sta nespus

de atent ca sa" gaseasca prilej potrivit sa ne ia ceva din cele puse inaun-

trul sufletului nostru. $i nu-i alt prilej potrivit pentru el decit numai

trindSvia noastrM. De aoeea se cuvine sa fim necontenit treji ca sa oprim

atacurile lui. Daca diavolul vede ca sintem treji si cu multa luare aminte

de noi insine, dupa un atac sau doua isi da seama ca incearcS zadarnic

si pleacS rusinat, cunoscind ca nu va avea nici un cistig, pentru ca paza

noastrS e mare.

$tiind, dar, ca trebuie sM fim gata de lupta toata viata noastra, sa ne

InarmSm in asa fel ca si cum am avea pe vrajmas necontenit in fata

1. Fac, 1, 0.
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noastrfi si ne-ar plndi nelncetat, c& doar-doar, aflplnd putin, i-am da pri-

Jej sa ne atace. Uita-te la eel oare au mul-te averi I Citfi grijS nu au de

paza lor cind se asteaptS la un atac du$man ! Unii le Incuie cu usi si cu

zSvoare, ca s& le puna in sigurantS ; alfii le ingroapa in pamint, ca ni-

meni sa nu poata sti unde au fost puse. Tot asa se cuvine ca si noi, care

stringem bogatie de virtute, sa o pazim cu toatS grija ,• sa n-o punem in

vazul tuturora, ci s-o ascundem in vistieria cea mai sigura a sufletului

nostru ; s-o ferim de toate atacurile celui ce se straduieste sa ne-o ia,

pentru ca, pazind-o nefurata, s-o putem avea ca merinde la plecarea

noastra din via^a de aici. $i dupa cum cei care sint intr-o tara strSinS,

cind au de gind sa se intoarca in patria lor, se straduiesc si cauta cu

multa vreme inainte sa stringa imcetul cu incetul atitea merinde cite pot

s3 le ajunga pentru lungimea drumului, ca nu cumva, fara sa-si dea

seama, sa piara de foame, tot a?a si noi, ca si cum ne-am gasi aici intr-o

tara straina — ca si sintem str5ini si trecatori — sa ne ingrijim de pe
acum sa ne stringem mai dimainte merinde de virtuti, pentru ca atund,

cind va porunci Stapinul, sa ne intoarcem in patria noastra, sa fim pre-

gStiti, ca pe unele merinde sa le luSm cu noi, iar pe altele sa le trimi-

tem inainte. CS asa e natura acestor merinde ,• acelea pe care voim sa le

trimitem mai dinainte, prin savirsirea faptelor bune, ajung inaintea noas-

trS acolo ; ne deschid usile indraznirii celei cStre Stapinul, ne preg5tesc

intrarea, ca sa intr&m in toata voia si sa gS,sim multa bunavointa la Ju-

decator.

II

Si ca sa vezi, iubite, ca asa stau lucrurile, gindeste-mi-te ca acela care

face cu dSrnicie milostenie si trMeste aici cu cuget curat va gSsi, la

plecarea lui de pe lumea asta, multS milS la Judecator si va auzi, pe

linga altele, si acele fericite cuvinte : «Veniti, binecuvintafii Pdrintelui

Meu, de mo$teniti tmparatfa gdtitd voua de la Intemeierea lumii, ca. am
ildminzit $i Mi-afi dat sa maninc» 2

. Acelasi lucru se petrece si cu cele-

lalte virtuti. Asa se intimpla si cu marturisirea pacatelor si cu rugaciu-

nile staruitoare. Daca in viata aceasta ne spalSm prin marturisire paca-

tele si capatam iertare de la Stapinul, plecam dincolo fara de pacate si

cu multa indraznire inaintea lui Dumnezeu. CSci eel care nu si-a spalat

pScatele in viata de aici nu va gasi dincolo nici o mingiiere. «/n iad,

spune Scriptura, cine se va marturisi Jie ?» 3 $i pe buna dreptate. Acesta

este timpul nevointelor, al intrecerilor, al luptelor ; ceiaialt, al cunu-

2. Matei, 25, 34—35.
3. Ps., 6, 5.
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nllor, til rnsplatilor, til prem illor. Sa no luplam, dar, asa ca si cum am fi

In stadion, pentru ra a I unci, rind va trebui sa se dea cununa si sii se

tilsplftteascii ostenelile, s<1 nu fim facuti de rusine, ci sa primim cu in-

drtfznire cununa pe capetele noastre.

N-am facut dragostei voastre introducerea aceasta fara rost si in

zadar, ci cu gindul de a va aduce aminte in fiecare zi de faptele cele

bune, pentru ca, ajungind desavirsiti si stralucitori, prin viata voastra

virtuoasa sa fiti neprihaniti si curati, sa fiti fii neintinati ai lui Dumne-
zeu si sa va aratati ca niste luminatori in lume, avind in voi cuvintul

vietii, spre lauda mea in ziua lui Hristos, pentru ca numai cu aratarea

votistra sa fiti de folos celor cu care va intilniti, iar cei care stau de

vorba cu voi sa se impartaseasca din vie^uirea voastra curata si din mi-

reasma voastra duhovniceasca. Dupa cum intovarasirea cu cei rai va-

tSma de obicei pe cei ce se amesteca cu ei, precum spune si fericitul Pa-

vel : «Vorbele rele stricd obiceiurile bune» 4
, tot asa si intovarasirea cu

cei buni foloseste nespus de mult celor care se apropie de ei. Asta e

pricina ca StSpinul nostru eel iubitor de oameni a ingaduit sa se ames-

tece cei buni cu cei rai, ca sa cistige cei rai ceva din aceasta intovara-

sire si sa nu ramina mereu in rautatea lor, ci, avind mereu sub ochi

pilda acelora, sa culeaga ceva din aceasta intovarSsire. Atit de mare

putere are virtutea, ca este respectata si mult laudata chiar de cei care

nu o practica ; tot asa si cu pacatul ,• iil osindesc necontenit chiar cei ce-1

savirsesc. Atit de evident si de lamurit este lucrul acesta, ca n-ai sa

gasesti repede pe cineva care sa se laude cu pacatul ; si ceea ce-i mai

minunat este ca adeseori il osindesc cu cuvintul si oauta sa ascunda de

oameni ceea ce savirsesc cu fapta. $i acesta este un semn al iubirii de

oameni a lui Dumnezeu facut cu neamul omenesc, cS a pus in fiecare

din noi constiinta, judecator drept, care stie precis ce este binele si ce

este raul. Constiinta mai cu seama ne ia orice cuvint de aparare ; pen-

tru ca noi nu cadem in pacate din nestiinta, ci din trindavia sufletului

$i a nepasarii fata de virtute.

Ill

SS ne gindim totdeauna la aceste lucruri si sa avem mare grija de

mlntuirea noastra, pentru ca nu cumva, trecind vremea, sa ne trezim cu

pagube nespus de mari.

Dar destul cu introducerea ! Sa auzim, daca vreti, care sint invata-

turile pe care vrea sa ni le dea astazi harul Duhului prin gura lui Moise.

A. I Cor., I '.,, Xi.
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«f>l a zis Dumnezeu : «Sd a© adune apa cea de sub cer lntr-o adu-

nare si sii sc aiatc uscatul». #1 s-a Idcut asa» 5
.

UitS-mi-te aid, iubite, la mlnunata InlSntuire si ordine. La inceput a

spus : *Pamintul era ncvazut si netocmit» 6
,
pentru ca era acoperit de iiv

tuneric si de ape ,• apoi, in ziua a doua, poruncind s& se fac3 tSria, a

desparfit apele si a numit taria cer ; acum ne invafa iarasi ca in ziua a

treia a poruncit apei celei de sub cer, adica de sub tarie, sa se adune

intr-o singura adunare si sa se arate uscatul. Si s-a facut asa. Pentru

ca toate erau pline cu apa, Dumnezeu a poruncit ca multimea de ape sa

se adune intr-o adunare, ca astfel sa se arate uscatul. O'bserva ca no

arata treptat-treptat frumusetea si podoaba pamintului.

«$i s-a facut asa».

— Cum?
— Cum a poruncit Stapinul. A spus numai si a urmat fapta. Aceas-

ta-i propriu lui Dumnezeu, sa se piece creaturile vointei Lui.

«£i s-a adunat apa cea de sub cer in adunarile sale si s-a arulat i/\-

catul» 7
.

Dupa cum la crearea luminii, fiind intuneric peste tot, a poruncit sa

se faca lumina si a despartit lumioia de intuneric, asa ca lumina a fosl

partea zilei, iar intunericul partea nop^ii, iar la facerea tariei a porun-

cit ca unele ape sa fie deasupra tariei, iar altele dedesubtul tariei, lot

asa si acum porunceste apelor de sub tarie sa se adune intr-o singura

adunare, ca sa se arate uscatul, si atunci ii da si uscatului un nume, pre-

cum daduse luminii si intunericului.

«£/ s-au adunat apele in adunarile lor si s-a ardtat uscatul. £/ a

numit Dumnezeu uscatul pamint» 8
.

Ai vazut, iubite, ca Dumnezeu dezbraca, ca sa spun asa, pamintul,

care era nevazut, netocmit si acoperit cu ape, ca de niste perdele, no

arata fata lui si-i pune nume ?

«£i adunarile apelor le-a numit mari» 9
.

lata ca si apele au primit un nume. Precum un mester mare, cind

are de facut un obiect oarecare cu stiinta lui, nu da nume acestui obiect

pina ce nu-1 termina de facut, tot asa si Stapinul eel iubitor de oameni

5. Fac, l, 9.

6. Fac, 1, 2.

7. Fac, 1, 9.

8. Fac, 1, 9—10.
9. Fac, 1, 10.



72 rtNTUi. iQAN ciuka. dk Aim

n-a dat numc slihlllor plnfl ce prin porunca Lui n-a primll flecare locul

sflu. Astfel si-a primit pttmlntul numele lui si si-a capStat forma lui, iar

apole s-au strins si au fost Invrednicite si ele de un nume.

Dupa ce a spus : *A numit adundrile apelor mari», a adaugat iarasi :

«.?i a vdzuf Dumnezeu cd esfe frumos» 10
.

Pentru ca firea omeneasca este slaba si nu poate lauda dup§ vred-

nicie fSpturile lui Dumnezeu, de aceea dumnezeiasca Seriptura, luindu-o

Inainte, ne aratS lauda data de Insusi Creatorul fapturilor Sale.

IV

Cind, deci, auzi ca Insusi Creatorului I-au aparut frumoase fap-

turile, mirarea Itf va fi si mai mare si nici nu vei putea g&si un cuvint

mai mare de lauda si de admirable ca acesta. Ai un Stapln care face ast-

fel de lucruri, care nici nu pot fi laudate dupa cuviinta ! Intr-adevar, cum
ar putea omul lauda sau cinta, dupa vrednicie, operele lui Dumnezeu ?

Si uit5-mi-te acum, in cele ce urmeazS, la intelepciunea nespusa a

mesterulul Dumnezeu ! Dupa ce ne-a aratat fata pSmtntului, ii daruieste,

prin porunca, frumusetea cuvenita lui, impodobindu-i fata cu felurimea

semintelor.

*$i a zis Dumnezeu : *Sd rdsard pdmintul iarbd verde, care sd se-

mcne sdmintd dupa lei si dupd asemdnare si pom roditor, care sd tacd

rod, a cdrui sdmintd sd fie in el dupd asemdnare, dupd fel, pe pdmint».

$i s-a fdcut asa» ll
.

— Ce Inseamna : «£i s-a fdcut asa» ?

— StSpinUl a poruncit si indatS pamintul s-a desteptat spre a naste

si a ajuns gata sa odrasleasca semintele.

«§i a dat pdmintul iarbd veide, care sd semene sdmintd, dupd fel si

dupd asemdnare si pom roditor cu sdmintd, dupd fel, pe pdmint» 12
.

Gindeste-mi-te aici, iubite, cum s-au facut toate pe pamint la cuvin-

tul StSpInului. Nu era om care sS-1 lucreze, nu era plug, nu erau boi de

ajutor, nu avea pamintul nici vreo alta ingrijire, ci a auzit numai po-

runca si indata a dat rodurile lui. Din aceasta sS invatam cS si acum nu

munca plugarilor, nici osteneala lor, nici vreo altS obosealS care se face

la lucrarea pamintului ne educe noua belsugul de roade, ci, inaintea tu-

turor acestora, cuvlntul lui Dumnezeu, care i-a fast grSit pamintului din-

10. Pac, i, 10.

11. Fac, 1, 11.

12. Fac, 1, 12.
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tru inceput. De ultfc! dumnozfilascn ScripturS Indreapta" llpsa de ]ude-

catS de mai tirziu a oamenllor, istorisindu-ne cu de-amanuntul toate, la

ordinea creajiei lor, ca sa* surpe palavr&gelile celor ce graiesc In zadar,

intern eiati pe propriile lor ginduri, si care incearca' sS spunS ca" pentru

cresterea roadelor e nevoie de ajutorul soarelui. Sint si altii care in-

cearca sa atribuie asta chiar unora din stele. De aceea ne invata' Duhul

eel Sfint c5, inainte de crearea acestor stihii, p&mintul, ascultlnd de

cuvintul si porunca lui Dumnezeu, a dat toate semintele, fSra s3 aib&

nevoie de ajutorul cuiva. I-a fost de ajuns, in loc de orice altceva, cu-

vintul acela care a spus : «Sd rdsara pamintul iarbd verde».

Urmind, dar, cuvintelor dumnezeiestii Scripturi, sa intoarcem spatele

celor ce graiesc tot ce le trece prin minte. Chiar daca oamenii lucreazS

pamintul, chiar dacS animalele le stau intr-ajutor, chiar daca pamintul

este bine cultivat, chiar daca are parte de buna intocmire a vazduhului

si de celelalte ajutoare, totusi, daca n-ar fi voia lui Dumnezeu, toate ar

fi in zadar si de pomana' ; oamenii n-ar avea nici un cistig de pe urma

multei lor munci si osteneli daca" n-ar fi mina cea de sus care sa" le stea

in ajutor si sa duca" la desavirsire seminfele aruncate in pamint.

Cine nu s-ar mira, cine n-ar ramine mut de admiratie la gindul eft

acest cuvint al Stapinului, Care a spus : «Sd rdsara. pamintul iarbd

verde», acesta, coborindu-se in sinurile pSmintului, a impodobit fata

pSmintului cu fel de fel de flori, ca si cum ar fi asternut deasupra lui un

minunat covor. Si puteai vedea ca dintr-o data, pSmrntuI, mai inainte

fara" de forma si netocmit, a primit atita frumusete, ca aproape-aproape

sa se ia la intrecere cu cerul. OS dupS cum cerul, nu dupa multa vreme,

avea sa se impodobeasca cu feluromea stelelor, la fel si pamintul asa

a fost impodobit cu fel de fel de flori, iiicit chiar Creatorul 1-a lSudat.

CS spune Scriptura :

$i a vdzut Dumnezeu ca este irumos» i3
.

Ai vSzut ca Scriptura spune cS Dumnezeu, ia fiecare create, a 15u-

dat ceea ce a creat ? Aceasta, pentru ca mai tirziu omenirea, instruitS

de aceste cuvinte, sa se urce cu mintea de la creaturi la Creator. DacS

fSpturile lui Dumnezeu sint de asa fel incit depasesc firea omeneasccL

13. Fac, 1, 12.
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si nlmenl nu le panic Ifluda clupfi vrednide, ce mai pofi spune cle Crea-

torul lor ? «§i a vuzut Dunmezcu cd este frumos».

«$i a tost seard si a fast dimlneafd, ziua a treia» u .

Al vtteut c3 prin repetarea cuvintelor de mai inainte, Scriptura vrea

s3 fixeze in mintea noastrS puterea celor spuse ? Ar fi trebuit sa spuna :

«$I a fost ziua a treia». Dar iata ca la fiecare zi spune a$a : «$i a fost

seard si a fost dimineafd, ziua a treia», nu in zadar, nici fara rost, ci ca

s8 nu confundSm ordinea, nici sa socotim ca odata cu venirea serii s-a

lerminat ziua, ci ca sa vedem ca seara este sfirsit al luminii si incepu-

tul noptii, iar dimineata, sfirsit al noptii si plkiirea zilei. Asta vrea sa

ne Invete fericitul Moise prin cuvintele : «£i a fost seard si a fost dimi-

neafd, ziua a tieia».

$i sS nu te miri, iubite, daca dumnezeiasca Scriptura spune aceste

cuvinte de repetate ori. Daca dupa atita repetare, iudeii, oamenii aces-

tia stSpiniti incS de ratacire si impietriti la inima, se incapatineaza si

socot seara inceputul zilei urmatoare, inselindu-se pe ei insisi si inne-

bunindu-se singuri, stind inca in umbra, cind adevarul s-a aratat tutu-

rora, stind tot lingS opait, cind Soarele dreptatii isi trimite pretutindeni

razele Sale, deci dacfi Scriptura n-ar fi fost atit de precisa in invatatura

sa, cine ar mai fi putut suferi incapatinarea acestor oameni fara de

minte ?

Dar aceia sa-si astepte plata nebuniei lor ! Noi, insa, care am fost

fnvredniciti sS primim stralucirile Soarelui dreptatii, sa ascultam de in-

vStStura dumnezeiestii Scripturi ; si, urmind rinduiala ei, sa depozitam

In vistieriile mintii noastre invataturile cele sanatoase ? iar odata cu

pSzirea lor sM ne ingrijim mult de mintuirea noastrS si sa fugim de

invfitSturile care ne vatamS, ca niste otravuri, sanatatea sufletului nos-

tru. De toate InvStSturile de acest fel sa ne departam ! Mult mai mare e

vStcimarea asta si cu atit mai mare cu cit e mai bun sufletul decit trupul.

OtrSvurile aduc moartea aceasta trupeascS, dar otravurile care vatama
sJinfitatea sufletului aduc moarte vesnica.

— Care sint otravurile care ne vatama sufletul ?

— Mnlte si felurite ! Dar mai cu seama goana nebuna dupa slava

omeneasca si nestiinta de a o dispretui. Aceasta este pricina multor rele.

Iar dacS avem oarecare bogatie duhovniceasca, ne-o ia si ne lasa lipsifi

de folosul ei. Poate fi, oare, ceva mai cumplit decit aceasta vatamare,

cind ne ia si ceea ce ni se pare ca avem ? Asa a ajuns fariseul acela mai

J4. rac, 1, 13.
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mic declt vamesul 1B
,
poivt.ru iM n-« putut sfl-si infrineze llmba, cl pi In

ea, ca printr-o portitd, a dat afarH toatfi bogafia lui. Atit de mare rau

este slava departs !

VI

Spune-mi, te rog, pentru ce umbU innebunit dupa lauda oanieni-

lor ? Nu stii ca este ca umbra, ba mai trecatoare decit umbra ? Asa se

risipeste si se pierde in aer lauda de la oameni ! In afara de aceasta

oamenii sint schimbatori si nestatornici ; aceiasi oameni astSzi te lauda

si miine te birfesc. Cu lauda lui Dumnezeu nu se in/timpla niciodatn

asta ! Sa nu fim, dar, fara de minte, nici sa ne inselSm singuri in zadar

si fara rost. De facem vreo fapta buna si n-o facem numai pentru aceea

ca sa plinim porunca Stapinului nostru si ca sa fim cunoscuti numai do

El, ne-am ostenit in zadar si ne-am lipsit de rodul faptei noastre bunc.

Omul care face o fapta bunS, ca sa vineze slava de la oameni, poalc

ca o dobindeste, poate ca nu ; cS de multe oxi, tocmai pentru ca o face

cu acest scop, nici n-o poate dobindi ,• dar fie ca o dobindeste, lie ci

nu, si-a luat indestuiatoare plata aici, si nu va mai primi dincolo nici

o rasplatire pentru fapta lui.

— Pentru ce ?

— Pentru c3 luindu-o inainte s-a lipsit de darnicia Judecatorulul,

preferind cele de aici in locul celor viitoare si slava de la oameni in

locul laudei dreptului Judecator. $i dimpotriva, daca facem vreo fapla

duhovniceasca numai cu scopul de a placea ochiului aceluia neadormil,

cSruia toate sint goale si descoperite 16
, si camara noastra ne ramino

nefurata si rasplata intreagS ,• iar asteptarea aceasta buna ne dS si multii

mlngiiere, pentru ca, odata cu pastrarea raspla|ii noastre in vistieria

cea nejefuita, va urma si slava de la oameni. Atunci ne bucurSm de mai

multS slava cind dispretuim slava, cind n-o cautSm, cind n-o urmcirim.

§i pentru ce te minunezi c3 se intimpla asta cu cei care se indelelni-

cesc cu filosofia cea duhovniceascS, cind chiar cei mai multi dinlre

oamenii prinsi cu totul de treburile din aceasta lume, chiar ei nesoco-

tesc si dispretuiesc pe cei ce umbra" dupa laudele oamenilor ? $i vei

vedea ca toti isi bat joe de cei care se dau in vint dupS slava desartd !

Poate fi, oare, o ticalosie mai mare decit aceea ca noi, care ne inde-

letnieim cu cele duhovnicesti, sS ne dam in vint ca si aceia dupa lauda

de la oameni si sa nu ne multumim cu lauda cea de la Dumnezeu ?

Asa precum spune si Pavel : «A ctirui lauda nu este de la oameni, a

15. luca, 18, 9—14.
16. Evr., 4, 13.
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dc la Dumnezeu» i7
. UH8-te\ lublte, 1* cei care conduc caii In hlpodrom

!

Tot poporul este de !a\t\ \ so taaltfi mil si mii de aplauze, dar ei nu-si

intorc capetele, nici nu simt vreo pl&cere de pe urma laudelor acelora,

cl se uita numai la unul singur, la impSratu] oare st3 in mijloc si la

semnul aceluia privesc, nasocotind multimea de popor -, si numai atunci

se mindresc clnd imparatul le pune pe capul lor cununa. Fa si tu, iu-

bite, ce fac aceia ! Nu pune mult temei pe laudele oamenilor, nici nu

(i virtuos de dragul laudelor, ci asteapta lauda de la dreptul Judecator

!

IJitci-te la semnul Aceluia si asa rinduieste-ti toata viata ta, ca si aici

sfi fii hrSnit necontenit cu bune nadejdi, iar diocolo s3 te desf&tezi de

vesnicele bunat^ti, pe care facS Dumnezeu ca noi toti s3 le dobindim,

cu harul si cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu

Care TatSlui, impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si

pururea si in vecii vecilor, Amin.

1 7. Rom., 2, 29.
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«§i a zis Dumnezeu : «Sa se faca luminatori

in taria cerului, ca sa lumineze pe pamint,

ca sa desparta intre zi si intre noapte

;

si sa fie spre semne si spre vremi
si spre zile si spre ani» *

I

Vreau sa-mi incep obisnuitul cuvint de invataturS, dar preget si

sovai. Nor de tristete a venit asupra-mi si mi-a innourat si turburat cu-

getul ; dar mai bine spus, nu numai nor de tristete, ci si de minie, ca nu

stiu ce sa fac ? nedumerirea imi stapineste mintea. Cind ma gindesc:

ca pu^in a suflat diavolul si ati dat uitarii repetatele mele cuvinte de

invatatura si indemnurile mele din fiecare zi, ca ati alergat cu totii

la acel alai dracesc si ca ati umplut hipodromul, cu ce tragere de inima

voi putea sa predic iarasi, cind s-au risipit atit de neasteptat cele ce

v-am spus mai inainte ? Ceea ce-mi mareste tristetea si-mi face mai

cumplita minia este ca odata cu indemnurile mele ati aruncat din su-

fletul vostru si cinstirea cuvenita acestui sfint post de patruzeci de zile

si asa ati intrat cu totul in mrejele diavolului. Cum poti, oare, indura,

chiar de-ai avea sufletul de piatra, o nepasare atit de mare ? Ma rusi-

nez, credeti-ma, §i-mi roseste obrazul, cind vad ca m-am ostenit zadar-

nic si am semanat pe piatra ! Eu, insa, sa 9ti|i, Imi am desavirsitS plata,

fie de ascultati spusele mele, fie de nu le ascultati. Am facut tot ce tre-

buia sa fac : am dat argkitul la zaraf, am predicat. Teama mi-i ?i ma
nelinistesc numai de aceea, sa nu va fiu eu pricina de mai grea osinda.

Ca «sluga aceea, spune Domnul, care a $tiut voia Domnului sau, dar n-a

tacut-o, se va bate mult» 2
. Nimeni din voi nu poate spune ca n-a stiut,

ca eu in fiecare zi am facut sa rasune la urechile voastre aceleasi in-

vataturi, in fiecare zi v-am arStat §i cursele diavolesti si usurinta mare

a virtutii, daca voim sa fim cu mintea treaza. Oare nu stiti ca dumne-
zeiasca Scriptura ii aseamana cu ciinii pe cei care isi neglijeazS asa

1. Fac, 1, 14.

2. Luca, 12, 47.
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niiiituiroa lor, si vln uuoorl aid, lar alle ori intra In mrejile diavolu-

lul ? Scriptura spunc : *Omul care se departeazd de pticatul lui, dar se

lntuarcc iardsi la el, cute ascmenea clinelui care se Intoarce la varsa-

turu lui* 3
. Vezi cu cine se aseam&na cei care au alergat la acel spec-

tacol nelegiuit ? N-ati auzit, oare, pe Hristos aicind : «Tot eel ce aude

accste cuvinte ale Mele si nu le face asemana-se-va barbatului laid de

mintc, care si-a zidit casa pe nisip si au venit riurile, au suilat vlnturile

si au lovit in casa aceea si a cdzut si a lost edderea ei mare» 4
. Cei care

an alergat la hipodrom au ajuns mai rai decit acesta. Casa aceluia a

(.'ilzut, dupS ce a fost lovita ; Domnul a spus ca au venit riurile si vin-

turile, nu ca sa ne spuna de multimea apelor si de taria vinturilor, ci

ca sa" ne arate strasnica navala a ispitelor ,- a vorbit de caderea casei,

nu ca sa ne gindim la o casa materials, ci la sufletul care nu poate

Infrunta loviturile ispitelor ce vin peste ei. Pe voi nu v-a miscat nici

vintul, nici riurile nu s-au napustit asupra voastra, ci a batut numai o

miccl suflare diavoleasca si v-a aruncat pe toti la pamint. Poate fi, oare,

o nebunie mai mare ? Spune-mi la ce ti-a folosit postul ? Ce ai cistigat

din venirea la biserica ? Cum sa nu vS pling pe voi, cum sa nu ma ne-

iericesc pe mine ? Pe voi, ca ati pierdut dintr-odata tot ce-ati adunat,

c8 ati deschis vicleanului diavol usile mintii voastre, ca sa intre si sa

v8 ia cu multa" usurinta toata bogatia voastra duhovniceasca ,• iar pe

mine, pe buna" dreptate, sa ma nefericeasca, ca am grait unor urechi

amortite si am indurat atita paguba, semanind in fiecare zi fara sa pot

culege ceva. Credeti ca ma sirguiesc sa va predic numai pentru a va

Incfnta auzul sau pentru ca doresc laudele voastre ? Daca n-ati cistiga

nimic din predicile mele, atunci ar fi mai bine sa tac. N-as vrea sa va

mSresc osinda. Ati patit si voi ce pajeste un negustor care face comert

pe mare, cSruia dupa ce a strins multa marfa, dupa ce si-a umplut co-

rabia cu multe bogStii, i se scufunda corabia cu oameni cu tot, venind

peste ea o furtunS neasteptata si biruindu-o furia vinturilor ,• si ajunge

negustorul acela tuturora priveliste vrednica de mila, raminind dintr-o

data gol si sarac lipit pamintului, dupa ce avusese multa si nespusa bo-

gatie. Asa v-a lasat si pe voi diavolul. A gasit corabia voastra cea du-

hovniceasca plina de multa boga|ie ,• vazindu-va nespusa voastra co-

moara, pe care ati putut-o aduna atit din post, cit si din repetatele

predici, a adus inaintea voastra, ca o furtuna, alergarile acelea de cai,

nefolositoare si vatamatoare, si v-a lasat goi si lipsiti de toata bo-

gatia voastra.

3. Piov., »>, 11.

•1. Mulvl. 7, 20 27.
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II

Imi dau seama cH v-am muslrat cu asprime ; iertati-ma\ vS rog. Asa
e cind te doare sufletul. N-am grail acestea din ura, ci din dragoste si

din purtare de grija\ De aceea ISsind la o parte asprimea,- de vreme ce

am oprit intinderea ranii, vreau sa va dau bune nadejdi, ca sa nu vii

pierdeti nici nadejdea, nici curajul. Nu se intimpla cu cele duhovnicesti

ce se intimpla cu cele materiale. In cele materiale nu este cu putinta

ca un om sa ajunga indata bogat, dupa ce a ramas sarac lipit pamim-

tului ; in cele duhovnicesti, insa, datorita iubirii de oamemi a lui Dum-
nezeu, e de ajuns numai sa voim sa ne osindim faptele noastre si sa

punem capat trindaviei, ca putem sa ne intoarcem indata la bogS^ia de

mai inainte. Asa e Stapinul nostru .' Atit e de darnie si de marinimos !

Striga prin profetul, zicind : «Nu vreau moaitea pacatosului, ci sd se

intoarca $i sa fie viu» 5
. §tiu ca sinteti oameni simtitori si va dati seam.i

de greseala voastra. Cunostinta marimii pacatelor micsoreaza caloa in-

toarcerii la virtute. Dar sa nu-mi aduci inainte iarasi cuvintele aceloti

ale inselaciunii diavolesti §i sa-mi spui : «Ce pacat e sa vezi cai alcr-

gind ?» Ca daca ai vrea sa cercetezi cu judecata toate cele ce se pelrec

la hipodrom, ai vedea ca toate sint pline de lucrare satanicS. Nu vozl

acolo numai cai alergind, ci auzi si strigate, injuraturi si nenumciratc

cuvinte urite ; vezi acolo femei stricate si tineri afemeiati. Ji se par,

oare, mici lucrurile acestea pentru a-ti robi sufletul ? Daca de multe ori

intilnirile intimplatoare pun piedicS, doboara si coboara in prdpastiri

pierzarii pe eel ce nu ia aminte, ce nu poate pati unul care se duce sin-

gur acolo si-si satura ochii cu privelistile acelea nelegiuite ? Nu ploacn,

oare, de acolo ca un desavirsit desfrinat ? Stapinul nostru Cel iubitor

de oameni, insa, cunoscind ca firea noastra cade iute in ispitS si c8

viclenia diavolului este iscusita si felurita, a cautat sS ne intSreascS

bine ,- si voind sa ne faca sa nu cadem in cursele diavolului, ne-a dat

aceasta lege, spunind : «Oricine cautd la o femeie, spre a o poiti, a si

iacut preadeshinare cu ea in inima 7ui» 6
. A numit preadesfrinare de-

savirsita cautatura cu pofta la o femeie. Sa nu-mi spui dar : «Cu ce ma
vatSm daca ma due la hipodrom ?» Chiar numai alergarea cailor este in

stare sa strecoare multa pierzanie in suflet. Ce iertare mai putem avea,

ce cuvint de aparare ne mai ramine, cind ne pierdem timpul cu lucrurl

farS de folos, care nu numai ca nu ajuta cu nimic sufletul, ba il mai si

vatama, cind schimbam cuvinte fara rost si graim vrute si nevrulo ?

5. Iez., 18, 23.

G. Matei, 5, 28.
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Aid, daefl lungesc clt do c!t cuvlntul de invatatura, multl se suptfra, se

pllctisesc, spun cS-i doare Irupul si c3 obosesc ! Si spun asta clnd aco-

perisul acesta mimunat e In stare sa" le usureze sederea aici ,• nu-i su-

p8rS frigul, nici ploaia, nici tSria vinturilor • la hipodrom, insS, se dez-

13n{uie si iures de ploaie, suflS si vinturi puternice, iar uneori ii topeste

faza fierbinte a soarelui ,- si stau acolo, nu un ceas sau doua, ci cea mai
mare parte din zi. Si nici batrinul nu-si respects pSrul sSu alb si nici

tlnSrul nu roseste in fata pomirilor celor cu parul alb. Atit de mare e

Inselaciunea, ca primesc cu placere in suflete momeala aceea si nu se

gindesc cS plScerea aceasta vatamatoare este scurta si trecatoare, pe
c:ind durerea e continuS, iar invinuirea constiintei cumplita. Ma uit

acum la fetele unora, m5 gindesc la starea sufletului lor si vad cit de

mare le e acum cainta ce le macina sufletul. Dar ca sa nu mai cadeti

iarSsi in aceleasi p&ca1;e si nici sa alergati iarasi la acele adunari dra-

cesti, dup3 ce v-am sfatuit atit de mult, trebuie sa-mi dati marturie ca

nu o ve^i mai face. Nu e totdeauma bine sa dai leacuri placute ! Cind

buboiul nu da inapoi, trebuie sa intrebuintam si leacuri care ustura si

dor, pentru ca vindecarea sa se faca degrab.

Ill

S3 cunoasca, dar, toti cei ce s-au facut vinovati de pacate, ca daca

si dupS aceasta sfatuire a mea, staruie mai departe in trindavia lor,

n-am sa mai rabd, ci am sS ma folosesc de legile Bisericii, ca sa-i dasca-

lesc cu multa asprime, ca sa nu mai cada in astfel de pacate si nici sa

mai asculte cu atit dispret cuvintele dumnezeiesti. Cuvintele acestea

nu le spun despre to|i cei de aici, ci numai de cei vinovati. E drept,

cuvlntul meu se adreseaza tuturora, dar fiecare din ascultatori sa ia

leacul potrivit. Cei cu pacate sa puna capat trindaviei, sa nu mearga
mai departe, ci cu sirguinta pe care o va arata sa se ridice si sa-si in-

drepte pScatele ,• eel fara de pacate sa se intareasca si mai mult, ca sa

nu fie prins in latul diavolului si nici sa mai pacatuiasca vreodata.

Dar ca sS va dovedesc cu fapta ca din dragostea si puterea de grija

de voi mi-i indurerat sufletul si ca am grait cuvintele acestea, temin-

du-ma tare de mintuirea voastra, haide ca iarasi, hrSnindu-ma cu bune
nadejdi, sa va pun inainte cuvlntul obi?nuit de invatatura, aratindu-va

bunavointa parinteasca pe care v-o port. Dar va rog ii\i cu luare aminte

la ce am sa spun ca sa culegeti mai mult folos si asa sa plecati acasa.

Este de neap3rata trebuinta sa spun dragostei voastre textele care

an lost rilito :
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«S>i a zis Dumnc/.eu .- *Sfl nc facd lumlndtorl In taria ccrului, ca sd

lumineze pe pdmint si srt dcspartfl intrc zi si Intre noapte ; si sd /ie .spre

semne si spre vremi si sprc zilc si spre ani. $i sd tie sprc luminarc In

taria. cerului, ca sd lumineze pe pamlnt*. $i s-a idcut asa» 7
.

Ieri ne-a invatat fericitul Moise c& Facatorul universului a impo-

dobit uritenia pamintului cu ierburi, cu fel de fel de flora si cu planle
;

astazi vorbeste de podoaba cerului. Dupa cum pamiutul s-a impodobit

cu cele ce-au iesit din el, tot asa si cerul acesta vazut a fost facut de

Dumnezeu mai stralucitor si mai frumos, impodobindu-1 cu fel de fel

de stele, si cu crearea celor doi mari luminatori, soarele si luna.

«$i a facut Dumnezeu cei doi luminatori mari
;
lumindtorul eel marc

spre stapinirea zilei si lumindtorul eel mai mic spre stapinirea nopfii

si stelele» 8
.

Ai vazut intelepciunea Creatorului? A spus numai si a fosl ad us

la fiinta stihia aceasta minunata, soarele. Pe acesta il numeste lumimi-

toruTcel mare si spune de el ca a fost facut spre stapinirea zilei. Soa-

rele face mai stralucitoare ziua, slobozind razele sale pline de lunvin.i

si aratind in fiecare zi proaspatS frumusetea sa. Se arata odala cu z<>-

rile si desteapta pe fiece om la munca sa. Vrind fericitul prolel David

sa infatjseze frumusetea soarelui, a spus : «$i el ca un mire ce ivsr din

cdmara lui, bucum-se-va ca un urias care aleargd drumul lui
;
de In

marginea cerului iesirea lui si oprirea lui pind la marginea ccrulni» ".

Vezi ca ne-a aratat si frumusetea lui si iuteala lucrarii lui? Prin ciivin-

tele : «De la marginea cerului iesirea lui si oprirea lui pind la margined

cerului», ne-a aratat ca intr-o clipita de vreme strabate intreaga lumo,

ca-si sloboade razele sale de la o margine la alta a pamintului si ca

aduce mare folos. Nu incalzeste numai, ci si usuca ; si nu usuca numai,

ci si arde si ne aduce multe si felurite foloase. Mare este minunea

acestei stihii ! Nimeni n-ar putea-o spune dupa cum merita. Spun aresto

lucruri si laud cu cuvintul stihia, ca sa nu te opresti aid, iubite, ci sii

pornesti de la ea si sa duci minunea la Facatorul stihiei. Cu cit va fi

aratata mai mare stihia, cu atit vei arata mai mare minunea Creatorului.

IV

Dar paginii, minunindu-se de soare si admirindu-1, n-au pulut pn-

trunde lucrurile si n-au laudat pe Creatorul lui, ci s-au oprit la aceasta

stihie si au indumnezeit-o. Pentru aceasta si fericitul Pavel spune : «$i

7. Fac, 1, 14—15.
8. Fac, 1, 16.

9. Ps., 18, 5—7.

B — Sflntul loan CJur.1 <lc Atir
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an cinstlt Ifiptura »/ i-uu slujtt el In locul F<icdtoruIul» l0
. Poate fi, oare,

o lap to" mai prosteasra declt asta, ca neputind cunoaste din fapturi pe
Farator, sa oazi intr-o ratckire atit de mare, incit s& iei f&ptura si zidi-

rca drept Creator ? De asta si dumnezeiasca ScripturS, stiind mai dina-

inte c<1 cei trindavi sint inclinatf spre ratScire, ne invata cS soarele a

fost creat dupS trei zile, dupS ce au rasarit toate semintele din pamint,
clupti ce pamintul si-a primit podoaba sa, pentru ca nimeni din cei de
mai tirziu sa nu poata spune ca fara lucrarea soarelui n-ar fi ajuns la

dosSvirsire cele din pamint. De asta iti aratS, inainte de crearea soare-

lui, pamintul acoperit cu de toate, ca sM nu atribui soarelui desavirsirea

roadelor, ci Creatorului universului, Carele spusese dintru inceput : «Sa
rdsard pamintul iarba verde» ll

. Daca cineva mi-ar spune ca ajuta si

soareJe cu ceva la cresterea roadelor, n-am sa-1 contrazic ; asa cum pot
spune ca si plugarul ajuta cu ceva la lucrarea pamintului, dar nu ma
qinclesc s3 atribui totul plugarului ; dimpotriva, oricit ar lucra plugarul,

(lacd Cei Care dintru inceput a desteptat pamintul prin porunca Sa, n-ar
voi s.1 miste pamintul ca sa faca roade, n-ar fi de nici un folos ostene-

lilo lui cele multe, cu toata munca lui, cu tot ajutorul soarelui, al lunii

si al bunei tntocmiri a vazduhului, nu va fi nici un cistig, daca dreapta
Coin i de sus n-ar fi aiaturea. Cind mina aceea puternica vrea, atunci si

lurraroa acestor stihii este mare.

Cunoscind bine aceste lucruri, cautati sa inchideti gurile celor ce

mai vor inc5 sa mearga pe calea cea ratacita si sa nu ingaduiti sa fie

data fSpturilor cinstea ce se cuvine Facatorului. Asta e pricina ca dum-
nezeiasca Scriptura nu ne vorbeste numai de frumusetea soarelui, nici

numai de m^retia lui si de folosul lui — ca atunci cind spune : «Ca un
mire» i2

, sau : «Bucura-se-va ca un uria$, care aleargd drumul lui» l3 —
ci ne vorbeste si de slabiciunea lui, de nimicnicia lui. Asculta ce zice in

alta parte : «Ce este mai luminos decit soarele ? $i acesta scade !» 14
. «Sa

nu te insele privelistea lui, ne spune Scriptura. De ar voi Creatorul sa

porunceascS, ar pieri ca si cum nici n-ar fi fost !». De-ar fi infeles pSginii

acoste lucruri, n-ar fi ratacit atit de mult, ci ar fi vazut bine ca se cuvine
sft se ridice de la contemplarea creaturilor la Creator.

Apoi, tot pentru asta Dumnezeu a creat soarele in ziua a patra, ca

s3 nu socotesti ca datorita lui aveam ziua. Ce am spus despre seminte,

aceea voi spune si despre zi, ca" fusesera trei zile inainte de crearea soa-

10. Rom., 1, 25.

11. Fac, 1, 11.

12. Ps., 18, 5.

13. Ps., 18, 6.

14. inf. Sir., 17, 26.



OMIt.ll l.A FACKHE H3

relui. Dar a voit Sttl pliml .sii f«cM cu ajutorul aceslei stihii si mai strftlu-

citoare lumina zilel. AcelasI lucru putem s&-\ spunem si de luminatorul

eel mai mic, de luna" ; fuseserfi trei nopti inainte de facerea ei. Dar si lima,

adusa la fiintS, ne da folosul ei, cS imprSstie intunericul noptii ; $i

aproape cS putem spune ca\ impreunS cu soarele, implineste acelasi rost

fata de toate celelalte fapturi.

Soarele a fast hotarit «spre staplnirea zilei», iar «iuna spre staplnirea

noptii».

— Ce inseamna : *Spre stapinirea zileh si «Spre staplnirea noptii* ?

— Soarele a luat in stapinire ziua, iar luna, noaptea, pentru ca unul,

cu razele sale, sa faca ziua mai stralucitoare, iar cealalta, cu lumina ei,

sa risipeasca intunericul si sa dea oamenilor putinta de a se indeletnici

cu usurinta cu treburile lor. Atunci calatorul indrazneste sa piece in Cci-

latorie, corabierul sa dea drumul corabiei ca sa strabata marile. Fiecaro

din cei ce au o indeletnicire !si indeplineste atunci in toata tihna lucru 1

sau.

Dupa ce fericitul Moise ne-a invatat folosul acestor luminSlori,

continua :

«$i stelele. £i i-a pus pe ei Dumnezeu in taria cerului, ca sa lumi-

neze pe pdmlnt si sa stapineasca peste zi si peste noapte si sa desparld

Intre lumina si intre intuneric» 15
.

V

lata ca ne-a aratat si folosul mare al acestor luminatori.

«$i i-a pus pe ei In taria cerului».

— Ce inseamna' : «i-a pus» ? Ca ar putea spune dneva cS i-a fixat

!

— Doamne fereste ! Ca-i vedem intr-o clipita de vreme mergind

multa cale, ca nu stau niciodata intr-un singur loc, ci-si indeplinesc dru-

mul ce li s-a poruncit de Stapin sa-1 faca.

— Atunci ce inseamna : «i-a pus» ?

— Cuvintele acestea sint in locul cuvintelor : «Le-a poruncit sii

fie in cer». Si ai sa vezi mai departe in Scriptura ca spune : «$i a pus

pe Adam in rai» i6
; asta nu inseamna ca 1-a fixat in rai, ci ca a poruncit

sa fie in rai. In acelasi chip putem spune si despre stele, ca Dumnezeu a

poruncit sa fie in taria cerului, ca sa trimita lumina lor pe pamint.

Gindeste-te, iubite, ce frumoasa e privelistea cerului instelat in miez

de noapte ! E mai incintator decit multe livezi si gradini cu flori ! E im-

podobit, ca si cu niste flori, cu fel de fel de stele, care-si trimit pe pa-

15. Fac, 1, 16—18.
16. Fac, 2, 8.
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mint lumina lor. Ctt dc« asta au si fost puse pe cer, ca sa lumineze pe

pamint si sa stapineasca zlua si noaptea, lucru pe care indeobste II spu-

nem si de luminatorii eel mari ; ca dupa" ce ne-a vorbit de creatia celor

cloi lumin&tori si a stelelor, graieste despre toti in general, spunind :

*Ca sa stapineasca peste zi si peste noapte si sa desparta. intie lumina
si Inrre lntuneric». Dupa cum poti vedea ziua stelele mergind pe cer

— ca lumina soarelui prin marea ei stralucire, le acopera rostul lor —
tot a$a nici soarele mi se arata vreodata noaptea, pentru ca luna cu lu-

mina ei e indestulatoare sa lumineze intunecimea noptii. Fiecare dintre

stihii isi pastreaza drumul sau si nu-si depaseste propria masura ; asculta

de porunca StSpinului, si-si implineste lucrarea ei. Cine poate vorbi de
toate celelalte foloase pe care luminatorii acestia si stelele le aduc nea-

mului omenesc ?

*Sa fie, spune Scriptura, spre semne $i spre vremi $i spre zile $i

spre ani» ir
.

— Ce inseamna : «Spre semne si spre vremi si spre zile si spre ani» ?

— Dumnezeiasca Scriptura vrea sa ne invete ca drumul acestora ne
ajuta" sa cunoastem vremile, schimbarea solstitiilor, numarul zilelor, dru-

mul anului. Cu ajutorul lor putem cunoaste pe toate. Corabierul numai
clupd ce priveste drumul stelelor, dupa ce se uita la cer si le cerceteaza

bine pe toate, numai dupa aceea porneste pe mare si strabate oceanele ;

uneori, cind noaptea e intunecoasa tare, numai uitindu-se la stele poate
sa conduca corabia si cu ajutorul stiintei sale sa scape viata celor din

corabie. Plugarul iarasi, tot uitindu-se la cer, stie cind trebuie sa se-

mene, cind sa desfunde pamintul, cind sa are, cind sa ascuta secera,

ca sa culeaga grinele. Si in viata noastra zilnica, nu putin ne ajuta

luminatorii acestia la cunoasterea vremilor, la numarul zilelor si la ci-

clul anului. Poti gasi inca multe alte lucrari savirsite de aceste creaturi

c:are stau in ajutorul omului, lucrari pe care n-ai putea sa le enumeri

pe toate cu de-amanuntul. De aceea trebuie sa ne dam seama cit de

mare e folosul acestor luminatori, intemeiati numai pe citeva fapte pe

care le putem sti ; si, minunindu-ne de creaturi, sa ne inchinam Creato-

rului lor, sa-L laudam si sa ne uimim de nespusa Lui dragoste pentru

neamul omenesc ,• ca nu pentru aitcineva a adus pe toate acestea pe

lume, ci numai pentru om, pe care avea sa-1 puna, nu dupa multa vreme,

imparat si domn peste toate cele create de El.

«$i a vazut Dumnezeu ca. este frumos» ls
.

17. Fac, 1, 14.

18. Vac, 1, 18.
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Vezi ca de fiecare zl dumneiielaica Scripturtt ne arata ca i-au pia-

cut lui Dumnezeu cele ce fuseserfi create, ca sa tale orice pricing celor

ce ar indrazni sS invinuiascS cele create de El ? Ca acesta-i scopul

urmarit de dumnezeiasca Scriptura se vede lamurit din repetarea aces-

tor cuvinte la fiecare zi. Ar fi fost de ajuns ca, dupa ce ar fi creat pe

toate, sa fi spus o skigura dat5, ca toate cite a facut sint frumoase foarte ,•

dar pentru ca Dumnezeu cunostea covirsitoarea slabiciune a gindurilor

noastre, spune aceste cuvinte in fiecare zi a creatiei, ca sa ne invete

ca toate au fost aduse la fiinta cu o deosebita intelepciune si cu o ne-

spusa iubire de oameni.

«$i a fost seard si a fost dimineata, ziua a patra» l9
.

Dupa ce a terminal podoaba cerului, infrumusetindu-1 cu stele si

aducind la fiinta pe cei doi mari luminatori, a pus capat zilei, si a spus :

«A fost seard si a fost dimineata, ziua a patra». Uita-te ca de fiecare zi

zice asa, vrind ca prin repetarea invataturii sa fixeze in mintea noaslr.1

dogmele dumnezeiesti.

VI

Sa tinem, dar, toate aceste invataturi strins lipite pe latul ininiii

noastre ,• si, scuturind de pe noi orice fel de trindavie, sa pastrSm cu

strasnicie dogmele cele sanatoase, iar pe cei prinsi in mrejele ratScirii

paginesti sa-i invatam, cu toata blindetea, sa nu amestece rinduiala ,

sa nu paraseasca pe Creator si sa se inchine creaturilor, care au fost f;i-

cute pentru mintuirea noastra si Mosul nostru. Chiar de-ar plesni d<>

necaz paginii de mii si mii de ori, eu am sa strig cu voce tare ca toate

acestea au fost create pentru om, pentru ca Creatorul nu avea nevoie

de nici una dintre ele, ca este desavirsit ; dar, ca sa-si arate dragostea

Sa fata de noi, le-a adus pe lume pe toate acestea ca sa arate cit de mult

cinsteste Dumnezeu neamul omenesc si ca, povatuiti de aceste creaturi,

S§-I dam lui Dumnezeu inchinaeiunea cuvenita.

Cita nebunie nu-i sa te pleci in fata frumusetii creaturilor, sa to

opresti la ele si sa nu-ti ridici privirea mintii la Cei ce le-a adus la fiinta,

dind crezare fericitului Pavel, care spune : «Ce/e nevdzute ale Lui se vdd

de la zidiiea lumii, cind te uifi la fdpturi» 20
. Ce spui, omule ? Privind

cerul, te minunezi de frumusetea lui, de felurimea stelelor, de covirsi-

toarea lui stralucire ! Dar nu te opri aici, ci du-te cu mintea la Creatorul

lor ! Te uimeste iarasi lumina soarelui, te minunezi cind vezi cit ti-i de

19. iFac, l, 19.

20. Row., 1, 20.
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folos si-i admiri frumus«tea lul clnd vezi c8 razele lui iti lumineaza

fa{a ? Dar nu te opri aki ci glndeste-te c3, dac3 ffiptura aceasta este

at!t de frumoasa si de minunata, Inclt depaseste orice minte omeneasca,
apoi cit de frumos si de minunat trebuie sS fie Cel ce a adus-o la fiinta

numai prin porunca si cuvint ! La fel gindeste si despre pamint. Cind 11

vezi Impodobit cu flori, ca si cum ar fi impodobit cu o haina inflorata,

clnd vezi ca se asterne pe toata fata lui covorul de verdeata, nu te gindi

c& prin puterea pamintului s-au nSscut din el acestea, nici la ajutorul

soarelui sau al lunii, ci ginde§te cu cap §i judecata ca, chiar inainte de
crearea , acestora, a spus Dumnezeu atit : «Sd rasard pdmintul iarbd

verde» 2i §i indata s-a impodobit fata pamintului.

DacS vom framinta in mintea xioastra in fiecare zi aceste ginduri,

vom fi ni?te oameni intelepti §i vom inalta Stapinului cuvenita doxolo-

gie, dar mai bine spus, doxologia cea dupa putere. Sa-L slavim, dar, nu

numai prin asta, ci si prin viata noastrM curata ; sa nu mai cadem iarasi

in aceleasi pacate ! Sa spunem adio inselaciunilor diavolesti si sa atra-

gem bunSvointa cea de sus prin luare aminte de noi insine, prin rivna

mare si prin mSrturisire cu inima zdrobita. Din pricina marii Lui iubiri

de oameni, lui Dumnezeu li este de ajuns numai sa ne departam de pa-

cate. Dac3 vom face asta, vom pomi cu usurinta si spre savirsirea fap-

tolor bune.

S3 nu se mai vada nimeni, va rog, in hipodrom si nici sa va chel-

tuiti vremea in adunari nefolositoare. Sa nu mai pierdeti vremea la

jocul de zaruri, in g3iagia ce se face acolo si la alte adunari vatama-

toare. Spune-mi, te rog, care ti-i folosul postului, de stai toata ziua

nemincat, dar te asezi la jocul de zaruri, stai la paiavmgeli nefolositoare,

iar adeseori iti mai irosesti ziua intreaga si injurind si birfind ?

Nu, va rog, sa nu fim atit de nepasatori cu mintuirea noastra ! Ci,

mai bine, vorbele noastre sa ne fie necontenit despre cele duhovnicesti,

sa lu3m o carte dumnezeiasca in mina, sa chemam pe vecini si sa inta-

rim mintile noastre si ale celor de fata cu cuvintele dumnezeies-ti, ca asa

sfi putem sc3pa de uneltirile violeanului, sa culegem mari bunatati de

pe urma postului si sa ne bucuram de iubirea de oameni a lui Dumnezeu,
cu harul si cu indurarile Unuia-Nascut Fiului Sau, cu Care Tataiui, im-

preuna cu Sfintul Duh, slava, putere, cinste, acum si pururea si in vecii

vecilor, Amin.

21. Far., 1, 11
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«Si a zis Dumnezeu

:

«Sa scoata apele tlritoare cu suflete vii

si pasari zburatoare pe pamint sub taria cerului».

Si s-a facut asa. Si a facut Dumnezeu chifii cei mari

si tot sufletul vietafilor ce se tirasc,

pe care le-au scos apele dupa felul lor» 1

I

Indeajuns am mustrat ieri pe cei ce s-au dus la hipodrom, ca s>i

le arat cumplita vatamare ce au indurat ; ca au pierdut dintr-odaUi ho-

gatia cea duhovniceasca adunata cu postul si au ajuns pe nea$teptate

saraci lipiti pamintului de multa lor avere.

Haide, sa folosesc astazi leacuri mai pline.de dulceata, sa le punem

pe ranile sufletelor lor, ca §i cum le-a§ pune pe madularele mele. Da,

ieri le-am dat leacuri mai amare, nu atit ca sa-i intristez ?i sa le maresc

durerea, cit ca sa pot vindeca boala cu amaraciunea lor. Tot asa obi;?-

nuiesc sa faca si doctorii si parintii. Doctorii pun mai intii cataplasmc

mai dureroase si numai dupa ce a iesit radacina buboiului dau si doc-

torii care pot alina durerile
? parintii, apoi, cind vad ca se obraznicesc

copiii ii cearta la inceput cu asprime, dar dupa aceea le dau invatuluri

si sfaturi. Tot asa si eu , daca ieri am fost mai aspru la cuvint, apoi

astazi imi voi imblinzi cuvintul, ca si cum as avea de tamaduit propri-

ile-mi madulare. Dupa cum sporul vostru duhovnicesc imi da mai mullii

indraznire si bogafia mea duhovniceasca este sa va vad propdsincl in

cele duhovnicesti, stralucind in virtute si departindu-va de cele ce pol

a va vatama, tot asa ma umplu de tristete si, ca sa spun asa, rusinea-ml

stapineste sufletul, cind va vad impiedicati si subjugati de inselaciunile

dracesti. Ca, dupa cum spune fericitul Pavel, «atunci traicsc, cind vol

stati tari in Domnul» 2
.

1. Fac, 1, 20—21
2. I Tea., 3, !i.
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Ca niste ociiikmiI dcsftvlr^iti si pliinl de intelegerc, asa s<1 dati uitarii

ccle din urma si s«i <tiut«tl la cole dinainte ; si dupa ce roinnoiti fagadu-

lnjele iacute lui Hristos, pazitl-le pe viitor cu trainicie ; inchideti, cu

minte Inteleapta, orice intrare uneltirilor diavolului
;
prin rivma voastriS

de acum inainte scuturati murdSria pusa pe voi din pricina trindaviei.

Hiruiti-va obisnuinta desarta si vatamatoare, gindindu-va ca grozavia

nu-i numai aceea ca voi care veniti la biserica va pricinuiti multa va-

tomare, ci si aceea ca sinteti altora multi pricina de poticnire. Cind

phginii si iudeii vad pe unul din voi ca vine la biserica in fiecare zi, ca

asculta necontenit predica si cind 11 vad apoi ca dintr-o data se arata in

hipodrom si ca se amesteca cu ei, cum sa nu socoteasca inselaciune cre-

din{a noastra, cum sa nu aiba despre noi toti aceeasi parere ? Oare nu
ciuzi pe fericitul Pavel indemnind cu glas puternic si sfatuind : «Nu tip

\)oticnirc» z
. Apoi, ca sa nu socotesti ca porunca aceasta ii priveste nu-

mai pe crestini, a spus mai intii : «Nici iudeilor, nici elenilor» si apoi a

adciuyal : «nici Bisericii lui Dumnezeu» 4
. Nimic nu vatama si nu pin-

garpste atit religia noastra ca prilejurile de atac pe care le dam noi

ri(>credinciosilor. Cind necredinciosii vad pe unii din noi stralucind in

virtute si cu dispret mare pentru lucrurile din lumea aceasta, unii din

ei se inabusa de necaz, iar altii de multe ori ramin muti de uimire ca

nu ducem aceeasi viata cu ei, desi avem aceeasi fire. Dar daca vad pe

mud din noi cu un pacat cit de mic, indata isi ascut limba impotriva

noastra a tuturora si pornind de la pacatul unuia osindesc pe toti cres-

tinii. $i nu se mSrginesc la atita, ci indata, din pricina pacatelor cresti-

ni lor, incep sa vorbeasca Impotriva Stapinului, indraznesc sa huleasca

pe Stapinul obstesc si socot ca le poate fi pacatul altora scuza pentru

propria lor ratacire.

II

Cci nespus de mare primejdie aduc asupra lor cei ce dau prilej sa fie

hulita* credinta noastra, asculta strigatul profetului, care vorbeste ca

din partea lui Dumnezeu : «Vai de voi, ca din pricina voastrd, se hu-

lostc numele Meu intre neamuri» 5
. Infricosator e cuvintul acesta si plin

de cutremur ! Cuvintul «vai» este ca un plinset pentru cei care au sa

primeasca osinda aceea infricosatoare. Dupa cum ii asteapta o pedeapsa

alila de cumplita pe cei care din pricina vietii lor pacatoase dau prilej

pdginHor si iudeilor sa fie hulita credinta noastra, tot asa viafa curata

3. / Cor., 10, 32.

1. / Cor., 10, 32.

C>. [saia, r>:>, 5.
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a color co se Snyrijcsc do vlrluto ««sto pridntt de nenumiirate cununl.

Asta ne invat& Hristos find spuno : *Asa so
1

lumineze lumina voastru

Inaintea oamcnilor, ca sd vadd taptcle voastre cele bune si sa sldvcascd

pe Tatdl vostru ccl din ceruri» 6
. In chipul in care aceia, scandalizati

de pScatele unora, isi ascut limba impotriva Stapinului nostru, tot asa,

cind oamenii va vad ca sinteti virtuosi, nu se marginesc sa va laudc

numai pe voi, ci, vazind ca faptele voastre va lumineaza si va" umplu
de stralueire fejele voastre, aduc slava Tatalui vostru Celui din ceruri.

Iar cind se face asta, iarasi vi se inmulteste rasplata ; si pentru lauda

adusS de aceia lui Dumnezeu, Stapinul va daruieste nenumarate buna-

tati : «Pe cei ce Md slavesc, ii voi slavi» 7
, spune Domnul.

Sa facem, dar, totul, iubitilor, ca sa fie slavit Stapinul nostru si sd

nu dam nimanui prilej de poticnire. Necontenit ne da aceasta invat&tura

dascalul lumii, fericitul Pavel, uneori spunind : «Daca mincarca face

sminteald fratelui meu, nu voi minca came in veac» 8
, iar alteori, in alt

loc, zice : «A$a pacatuind impotriva fratelui $i lovind cugetul lui ccl

slab, pacatuiti fata de Hristos» 9
. Cumplita e amenintarea si aduco c:u

ea grozava osinda ! «Sa nu socotesti, vrea sa spuna Pavel, ca se nicirgi-

neste numai la aceia vatamarea ! Se urea la Insusi Hristos, Care s-a

rastig'nit pentru aceia ! Asadar daca Stapinul tau nu S-a dat in lSturi de

a Se rastigni pentru el, oare tu sa nu faci totul ca sa nu-i dai fratelui

tau prilej de poticnire ?» Si vei vedea ca pretutindeni Pavel da acesle

sfaturi ucenicilor sai. Ca aceasta este ceea ce tine via^a noastra. Do

aceea si in alta epistola scrie asa : «Nu cdutafi fiecare ale sale, ci tic-

care pe ale altora» l0
; si iarasi in alta parte : «Toate imi sint ingaduitc,

dar nu toate zidesc» 11
. Ai vazut pricepere apostolica ? «Daca imi esto

ingaduit sa fac ceva, spune Pavel, si asta nu ma vatama cu nimic, totusi

nu vreau sa fac lucrul aceia, daca prin el nu zidesc pe semenul meu».

Ai vazut ce suflet plin de iubire ? Ai vazut ca niciodata nu cauta" pe ale

sale',' ci prin tot ce face arata ca cea mai mare virtute este a te ingriji

mult de zidirea semenilor ?

Cunoscind, dar, aceste porunci, sa le pazim, va rog ; sa ne ferim

de tot ce poate pingari bogatia virtu^ii noastre si sa nu facem niciodatii

ceea ce vatama pe aproapele. O fapta ca aceasta ne mareste si pacatul

si ne face osinda si mai grea. S3 nu dispretuim nici pe eel mai neinsem-

6. Matei, 5, 16.

7. // Regi, 2, 31.

8. / Cor., 8, 13.

9. / Cor., 8, 12.

10. Filip., 2, 4.

11. / Cor., 10, 23.
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nut om si so" nu spunem cuvlntele acelea dc> ghoatft : «Ce-mi pasa" mie

de so poticnosto cuUireI» Co spui, omule ? Ce-ti pasS ? Ti-a poruncit

Hristos ca asa sS lumineze viata ta, ca siS fii nu numai tu lSudat de cei

ce te vSd, dar sa fie slavit si Stapinul tau, si tu faei tocmai dimpotriva,

fari sa fie hulit In loc de sl3vit si niai nu-ti pasa ? Unde-i sufletul

•evlavios care cunoaste bine legile lui Dumnezeu ?

Ill

DacS cineva mai inainte a rostit cu nepasare, tirit de obi?nuinta,

aceste cuvinte, acum il rog, primindu-mi sfatul, sa puna capat acestor

vorbe desarte. SS se osteneasca sa faca toate in asa chip ca sa nu fie

osindit nici de ochiul eel neadormit, sS nu fie invinuit nici de constants

;>i nici sS porneasca pe cei ce-1 vad la hula impotriva Stapinului. De rin-

duim viata noastra cu atita paza, vom avea parte si de mare dragoste

din partea StSpinului si vom scapa side uneltirile diavolului. Da, dia-

volul, cind va vedea ca sintem asa de treji si cu atita luare aminte, se

departeazS de noi acoperit de rusine, ca se gindeste ca incearca za-

<iarnic.

Dar destul cu cuvintele introducerii ! Haide sa punem inaintea dra-

gostei voastre textul care a fost citit, sa va intindem ospatul eel duhov-
nicesc si s3 vedem ce ne invata si astazi fericitul Moise, dar, mai bine

spus, s3 vedem ce vrea sa ne invete Duhul eel Sfint prin gura acestuia.

— Ce ne spune ?

«$i a zis Dumnezeu : «Sa scoatd apele tiritoare cu suflete vii $i pa-

sari zburatoare pe paniint sub taria ceiului». £i s-a iacut asa» i2
.

UitS-te cit de bun e Dumnezeu ! Ne invata toata crearea lumii intr-o

oarecare ordine si inlantuire. Mai intii ne-a invatat ca prin porunca Lui

a de?teptat pamintul pentru facerea de roduri
;
apoi ne-a invatat ca a

creat pe cei doi luminatori, carora le-a adaugat fel de fel de stele, prin

care a fScut mai stralucitoare frumusetea cerului. Astazi, deci, vine la

ape si ne arata ca, prin cuvintul Lui si prin porunca Lui, apele au dat

din ele vietati insufletite. «Sa scoatd apele tiritoare cu suflete vii si pd-

sdrl zburatoare pe pdmint sub taria cerului». Spune-mi care cuvint ar

putea infStisa minunea ? Care limba va fi indestulatoare pentru a lauda

pe Creator ? A spus numai atit : «Sd rdsard pdmintul» 13
, si indata 1-a

trezit spre nastere. Acum spune : &Sa scoatd apele». Vezi ca sint la fel

poruncile Lui ? Acolo : «Sd rdsard», aici : «Sa scoat.d apele tiritoare cu

12. Foe, 1, 20.

ix roc, i,ii.
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sutlctele vii». DupS cum pHmlntulul i-a spus atlt numai «Sd rtisarii», si

pSmintul a dat fel cle (el de florl, do lerburi $i de seminte, si cu un sin-

gur cuvint au fost aduse toate la fiinta, tot asa si acum a spus : «<Sd scoata

pdmintul tiritoare cu suflete vii si pdsdri zburdtoare pe p&mlnt sub t&riu

cemlui» si dintr-odata au fost create atltea feluri de tiritoare, atit cle

deosebite pasari, ca nici nu este cu putinta a le insira cu cuvintul. Spusa

e scurta, un singur cuvint, dar felurile de animale, multe si deosebite.

Dar asta sa nu te uimeasca, iubite ! A fost cuvint al lui Dumnezeu ;

$i cuvintul Lui a daruit existenta celor create. Vezi ca toate au fost

aduse din nefiinta la fiinta ? Ai vazut cit de precisa e invatatura ? Ai

vazut cit pogoramint a aratat Stapinul fata de neamul omenesc ? De
unde am fi putut sti noi acestea cu atita precizie, daca El, pentru mulla

§i nespusa Lui iubire de oameni, nu ne-ar fi invrednicit sa ne iuvelo

prin gura profetului, ca sa putem cunoaste si ordinea creatiei si |)utt>ro.i

Creatorului si ca s-a facut fapta cuvintul Lui si ca acest cuvint a diiruil

celor create $i existenta si venirea la existenta.

IV

Dar sint unii oameni fara judecata, care, chiar dupa atita inviitii-

tura, incearca sa nu creada ; unii nu Ingaduie ca lumea aceasta s& aibS

un creator ; altfi spun ca lumea si cele din lume s-au facut de la sine ,

in sfirsit, altii spun ca toate s-au facut dintr-o materie preexistenta.

Uita-te cit de mare e inselacmnea diavolului ! Cum a abuzat cie

usuratatea gindirii celor ce slujesc inselaciunii ! De asta fericitul Moise,

insuflat de dumnezeiescul Duh, ne invata cu atita precizie, ca sS nu ptt-

tim la fel cu ei, ci sa putem sti bine si ordinea in care au fost create lap-

turile si chipul in care a fost creata fiecare faptura. DacS Dumnezeu nu

s-ar fi ingrijit de mintuirea noastra ca sa conducS limba profetului, ar

fi fost de ajuns sa spuna ca Dumnezeu a facut cerul si pamintul si marea

§i animalele si n-ar mai fi pus nici ordinea zilelor, nici ce s-a facut

in ziua intiia si ce s-a fScut in zilele urmatoare. Dar ca sa nu le rami nil

celor fara dreapta judecata nici o umbra de aparare, imparte asa de bine

sj ordinea celor create si numarul zilelor si ne invata toate cu mull po-

goramint, ca, aflind tot adevarul, sa nu mai dam atentie la ratacirile ce-

lor ce graiesc orice, intemeiati pe propria lor gindire, ci sa putem sti

puterea nespusa a Creatorului nostra.

«s>i s-a facut a?a». A spus : «Sa scoata apele tiritoare cu sutlctc vii

si pasari zburatoare pe pamint sub taria cerului» si a ascultat stihia si

a implinit ce i s-a poruncit». «§i s-a iacut aya» cum a poruncit St3pinul.
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«#/ a fdcut Diinvit'/.ni chilli ccl marl si tot sulletul vletd(ilor tlrl-

toare, pc care le-au sens apele dupd felul lor si toatd pasdrea zburdtoarc,

dupd id. §i a vdzut Dumnezeu cd sint frumoase. §i le-a binecuvlntat

Dumnczeu, zicind : *Creste(i si vd Inmultfti $i umplefi apele mdrii si pd-

sdrile sd se Inmulteascd pe pamint* li
.

Uita-mi-te iarasi aici cit de mare este intelepciunea Duhului ! Dupa
re frricitul Moise a spus : «$i s-a fdcut asa», ne arata cu de-amanuntul

si spune : «£i a fdcut Dumnezeu chilli cei mari si tot sulletul vietdfilor

tlr'itoarc, pe care le-au scos apele dupd felul lor si toatd pasdrea zburd-

toarc, dupd lei. $i a vdzut Dumnezeu cd sint frumoase». Cu aceste cu-

vinle spulbera indrazneala acelora ce rostesc orice fara sa gindeasca. $i

pentru ca sa nu poata spune cineva : «Pentru ce au fast faciei chitii ?

Ce rost au ? Ce folos avem prin crearea lor ?» de aceea Moise, dupa ce a

spus : «A fdcut Dumnezeu chitii cei mari si tot sufletul vietdplor tin-

toarc si pdsdrile», a adaugat indata : «$i a vdzut Dumnezeu cd sint fru-

moase». Ca si cum ar fi spus : «Pentru ca tu nu cunosti priciua celor

ce au fost facute, nu cauta sa blamezi fapturile!» Cind auzi ca Sta-

pinul hotSrSste si spune ca sint frumoase, pentru ce te mai innebunesti

si indrSznesti sa zici : «Pentru ce s-au facut ?» Pentru ce hulesti spunind

c<i au fost fScuti in zadar ? De esti om cu judecata vei putea si din crea-

tia acestor fSpturi sa cunosti si puterea Stapinului tau, si nespusa Lui iu-

bire de oameni
;
puterea Lui, ca a facut, cu cuvintul si cu porunca, sa

aducS la fiint§ din ape astfel de vietati ; cu iubirea Sa de oameni, ca

dupd ce le-a adus la fiinta le-a dat lor un loc propriu si le-a rinduit

partea cea nesfirsita a marii, ca sa nu vatame pe nimeni, ci sa locu-

iascS in ape ; iar prin infatisarea lor sa ne arate puterea covirsitoare

a Creatorului, fara sa aduca vreo vatamare neamului omenesc. Soco-

testi, oare, ca este mica partea aceasta a iubirii de oameni a lui Dum-
nezeu, ca chitii sa-Ji fie de un indoit folos ? Chitii ii due pe cei ce vor

s.1 judece sanatos la cunoasterea de Dumnezeu si-i fac sa se minu-

neze de maretia iubirii Sale de oameni, ca a scapat neamul omenesc de

vfitSmarea lor. Da, Dumnezeu n-a creat pe toate cele de pe lume numai

pentru trebuinta noastra, ci si datorita marii Lui darnicii : unele fapturi

au fost aduse pe lume pentru trebuinta noastra, altele ca sa predice

puterea Creatorului. Cind auzi, deci, ca «a vdzuf Dumnezeu cd sint fru-

moase», nu indrazni sa te impotrivesti dumnezeiestii Scripturi, nici nu

iscodi, nici nu spune : Pentru ce s-a facut cutare si cutare lucru ?

*$i le-a binecuvintat Dumnezeu si a zis : *Creste}i si vd inmultfti ?i

umpleji apele mdrllor si pasdrile sd se inmulfeascd pe pdmint».

14. Vac, 1, 21 22.
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Aceasta este binecuvlwtarea ! Ca sa se Inmulteasca ! Peiitru cil vk>-

tatfle create de El erau insufletite si peiitru ca voia sa se continue nea-

mul lor, de aceea a adaugat : «£i le-a binecuvlntat Dumnezeu si a zis :

«cre$tefi si vd inmulti}i». Cuvintul acela le tine pe acestea pina astazi
;

si a trecut atita lungime de timp si nu s-a imputinat nici una din aceste

vietati. Ca binecuvintarea lui Dumnezeu si cuvintul care spune : «Cres-

tefi si vd inmulfiti» le-a daruit lor si existenta si intreaga lor dainuire.

«$i a lost seara $i a fost dimineata, ziua a cincea» 15
.

Ai vazut ca dumnezeiasca Scriptura ne-a aratat si vietatile care au

fost facute in ziua a cincea ? Dar asteapta pu^in si vei vedea iarasi iu-

birea de oameni a Stapinului tau ! N-a trezit numai apele pentru na*itc-

rea de vietati, ci a poruncit si pamintului sa scoata vietati pamintosli.

Ca nu-i nepotrivit sa vorbesc putin astazi si de cele ce au fost fTuule

in ziua a sasea.

Scriptura spune : «$i a zis Dumnezeu : «Sd scoata. pamlntul suflct

viu dupd fel, cu patru picioare si tuitoare si fiare pe pamint si dobitoacc

si toate cele ce se tirdsc pe pamint, dupd fel» £i s-a fdcut asa» 16
.

Vezi ca si pamintul, slujind poruncii Stapinului, da un indoit rod ?

Mai inainte a dat plantele si semintele ; acum pamintul da vietati insu-

fletite, animale cu patru picioare, tirltoare, fiare si dobitoace. lata ceea

ce am spus si mai sus aceea se arata si acum, anume ca Dumnezeu n-a

creat pe toate numai pentru trebuinta noastra, ci si pentru darnicia Lui,

pentru ca noi, vazind bogatia nespusa a fapturilor Lui, sa ne uimim de

puterea Creatorului si sa putem sti ca toate acestea au fost aduse la fi-

inta cu o intelepciune si bunatate nespusa, spre cinstirea omului ce avea
sa fie facut.

«$i a fdcut Dumnezeu — spune Scriptura — fiaiele pamintului dupd

telul lor si dobhoacele dupd felul lor ?i toate tiritoarele pamintului dupd
ielul lor. $i a vazut Dumnezeu ca sint trumoase» i7

.

Unde sint acum cei ce indraznesc sa spuna: Pentru ce s-au facut

fiarele ? Pentru ce s-au facut tiritoarele ? Sa asculte dumnezeiasca

Scriptura, care spune : «£i a vazut Dumnezeu ca sint irumoasc». Spu-

ne-mi : Insusi Creatorul lauda cele facute si tu indraznesti sa le gasesti

vina ? Nu-i asta o mare nebunie ? Da, intre seminte si intre pomi, pii-

15. Fac, 1, 23.

16. Fac, 1, 24.

17. Fac, 1, 25.
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mlntu] n-a dat mumil pnml roditori, ci si neroditori ;
n-a dat numai ier-

buri folositoare, ci si lerburl al cSror folos nu-1 stim, ba de multe ori

chinr vatamatoare. Dar pcntru asta cine va indrazni s5 blameze cele fS-

cule ? Nimic nu s-a fScut in zadar, nimic nu s-a fScut fSrS rost !
N-ar fi

fost Uludate de Creator, dacS n-ar fi fost create spre oarecare trebuinta !

DupS cum copacii nu sint totf roditori, ci multi sint neroditori, si cu toate

acrstea nu mai putin decit cei roditori ne sint de o minunata trebuinta,

lie ca ne slujesc la odihna noastra, fie la facerea caselor, fie ca facem

din ei multe alte lucruri pentru inlesnirea noastra ,• si, in general vorbind,

nu este creat nimic fara vreun scop oarecare, chiar daca noi oamenii nu

sintem in stare sS cunoa§tem cu precizie scopul fiecarei creaturi, asadar

dupa cum cu copacii, tot asa si cu animalele ,• unele sint bune de min-

care, altele ne slujesc, tot asa si cu fiarele si cu tiritoarele -, nu ne sint

do putinS trebuint§. Iar daca ai vrea sa cercetezi cu mdnte luminata, ai

vedea c3, chiar acum cind ni s-a luat stapinirea ce-o aveam peste ele din

pricina neascultarii celui intli-zidit, chiar acum ne sint de mare folos.

Doctorii folosesc multe fiare si tiritoare pentru facerea de doctorii, care

pot contribui la sanatatea trupurilor noastre. De altfel ce v&tamare de

pe urma creatiei fiarelor, cind §i ele, ca si cele blinde, aveau sa ajunga

sub stfipinirea celui ce avea sa fie creat nu dupa multS vreme ? Deocam-

data spun numai atit.

VI

Se cuvine, dar, sa cunosti covir§itoarea iubire de oameni a Stapi-

nului tuturor, pe care a ar3tat-o neamului nostra ! A intins cerul, a as-

ternut pamintul, a creat taria, ca un zid despartitor intre ape ; a porun-

cit apoi sa se adune apele ; apele le-a nuriiit mari, iar uscatul, pamint ,-

a impodobit pamintul cu seminte si cu celelalte ierburi ,• a trecut apoi la

crearea celor doi mari luminatori si a feluritelor stele, ca sa impodo-

beaeca cu ele cerul ; a adus apoi la fiinta din ape vietuitoare insufletite

si pfisSrile zburatoare pe pamint sub taria cerului. A implinit astfel nu-

marul celor cinci zile. $i pentru ca trebuia sa fie create din pamint ani-

male, a poruncit Dumnezeu sa fie aduse si acestea la fiinta ,• unele pen-

tru hrana noastrS, altele bune sa ne slujeasca ,• au mai fost create si fia-

rele si tiritoarele. Deci, dupa ce a impodobit totul, dupa ce a pus in toate

cele vazute cuvenita rinduiaia ?i frumusete, dupa ce a pregatit masa

scumpa plina cu fel de fel de mincaruri, imbelsugata si bogata, dupa ce

a infrumusetat in fel §i chip cele de sus si cele de jos, si a facut, ca sa

spun asa, palat imparatesc, straiucitor peste tot, ei bine atunci a creat pe
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col ce avoa sS so biicurc do loalo aceste frumusetl. I-a dal sliipinire peste

toate cole vazule si uralii cu ell oslc mai de pret decit toate cele ce fu-

seserS create eel ce avea sci fie plfismuit, de vreme ce porunceste ca
toate cele facute sa fie sub st&plnirea si conducerea lui.

Dar, ca sa nu lungesc prea mult cuvintul, sa ma multumesc cu celo

spuse. Sa pastrez pentru ziua urmatoare cele despre crearea acestei mi-
nunate fiinte, cuvintatoare si insufletite, omul, facindu-va si acum obis-

nuita rugaminte, ca sa tineti minte ce v-am spus si, pomind de la toate

cele ce vedem pe lume, sa inaltati doxologie Stapinului. Iar daca nu
ajungeti sau nu puteti pricepe ratiunea tuturor creaturilor, asta sS nu vS:

fie voua temei de necredinta, ci pricina de slavoslovie. Cind gindul r&-

mine neputincios si mintea nu mai poate cuprinde, du-te cu mintea la

maretia Stapinului tau si tocmai de aici conchide ca atit de mare e pu-

terea Lui, ca noi nu putem sti precis nici ra|iunea celor fScute de El.

Atunci, ai o minte cu judecata sanatoasa si un suflet treaz. Ele-

nii pentru asta au ratacit, ca au ingaduit totul mintii lor si n-au
voit sa stie ca mintea omeneasca e slaba ,- au gindit la lucruri

mai presus de puterile lor, au depasit masura propriilor lor ho-

tare si au cazut din vrednicia cuvenita lor. Intr-adevSr, oamt^ni

cinstiti cu ratiunea, oameni care au primit de la Creator un rang

atit de inalt, care sint mai de pret decit toate fapturile cele v3-

zute, ei bine acestia au coborit la atita lipsa de judecatS cS s-au

inchinat ciinilor, maimutelor, crocodililor si la alte animale si mai no-

cinstite decit acestea. Dar pentru ce vorbesc eu de animalele necuvin-

tatoare ? Multi dintre ei au cazut in atita nebunie si nesimtire, c3 s-au

inchinat si la ceapa si la alte buruieni mai de nimic. De aceea profetul,.

aratindu-le, pe acestea, spunea : «S-au aldturat dobitoacelor celor id.ro.

de minte $i s-au asemanat 1ot» 18
. «Omul care a fost cinstit cu ratiune,

vrea sa spuna profetul, si invrednicit cu atita intelepciune, a ajuns ase-

menea animalelor necuvintatoare, ba poate si mai rau». Acelea, pentru

ca sint lipsite de judeoata, nici nu sint osindite ,- pe cind omul, cinstit

cu ratiune, care s-a coborit la lipsa de ratiune a acelora va fi, pe bunS
dreptate, pedepsit mult, pentru ca s-a aratat un nerecunoscStor fata de

atita binefacere. Asta e pricina ca au numit dumnezei pietrele si lem-

nele si au indumnezeit aceste stihii vazute. Si odata ce s-au abStut de la

calea cea dreapta, au pornit spre prapastie si s-au rostogolit in adincul

riiutcltii.

18. Ps., 48, 21.



1)() KrtNTlll. IOAN CJUHA UK AIM'

VII

Dar noi nici asa so" nu dezn8dajduim de mintuirea lor, ci sS facem

tot ce stS in puterea noastra, sa vorbim cu ei cu tot dragul si indelunga

rdbdare, arStindu-le si cit de nebuneasca le e credinta lor si cit de mare

le e vStSmarea. Niciodata sS nu pierdem nadejdea mintuirii lor. Poate

cfi se vor incredinta cu trecerea timpului, mai ales daca noi ducem o

astfel de viata, ca nu le dam nicicind prilej de a ne ataca credinta. Da,

multi din acestia cind vad ca unii din noi se numesc crestini doar cu cu-

vintul si cu numele, dar la fel cu ceilalti oameni, rapesc, se lacomesc,

pizmuiesc, uneltesc, urzesc viclenii, ca fac si celelalte fapte urite, o due

in petreceri si mincaruri cu nemiluita, nici nu mai iau in seama sfaturile

noastre cu cuvintul ; socotesc inselaciune credinta noastra si cred ca

toti crestinii sint la fel cu ei. Giindeste-mi-te de cite osinde nu sint vred-

riici unii ca acestia, cind nu numai ca aduna focul eel nestins peste ca-

petele lor, dar mai sint si altora pricina de pierzanie daca staruiesc in

rfitScire, ca le astupa urechile ca sa nu mai auda invataturile despre vir-

tu te si pe lingS asta mai dau si pricina de hulire a celor virtuosi. Dar

grozSvia grozSviilor este ca prin ei se huleste Stapinul tuturor. Vezi cit

de mare e prapadul acestui pacat ? Vezi ca cei care savirsesc acest pa-

oat nu sint vinovati de o osinda mica, ci de foarte grea osinda, de vreme
ce au s3 fie osinditi pentru toti, nu numai pentru pierderea lor, ci si

pentru poticnirea celor prinsi in mrejele inselSciunii, ale paginilor

adica, si pentru invinuirea celor virtuosi si pentru hulirea lui Dum-
nezeu ?

Gindindu-ne, dar, la toate acestea, sa avem grija de mintuirea

noastra. S3 ne dam toata silinta sa traim dupa voia lui Dumnezeu, stiind

(•a datorita purtarii noastre sau vom fi osinditi, sau vom avea parte de

iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Sa ne purtam in asa fel ca sa traim

si noi cu constiinta curata si sa aducem la adevar, prin purtarea noastra

cea dupa placul lui Dumnezeu, si pe cei prinsi in mrejele inselaciunii.

Sa facem asa ca toti crestinii sa se bucure de nume bun, dar mai presus

de toate sa fie siavit Stapinul nostru, ca sa ne acopere si mai mult cu

purtarea Sa de grija. Da, cind oamenii cistiga vazind viata noastra si

lauda pe Dumnezeu, atunci si noi ne bucuram de mai mult ajutor din par-

tea Lui. Care om poate fi mai fericit declt acela care traieste in asa fel ca

oamenii se minuneaza de el si spun : «Slava Jie, Dumnezeule ! Ce fel

-de oameni sint crestinii ! Cita filosofie arata viata lor ! Cum dispretuiesc

cele lumesti ! Pe toate le socotesc umbra si vis si nu se alatura de nimic

•din cele viizuto, ci, ca si cum ar locui intr-o tara straina, a$a-si chiver-
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nisesc viata, grabindu-sc* In drcaro zl pentru piecarea de aiti !» CiWi ra\s-

plaia de la Dumnezeu crezl c& aduc aceste cuvinte inca" de aici cclor ce
vietuiesc asa ? $i lucru minunat si do mirare o ca aceia caro graicsc asa
de noi se desprind indata de inselSciune si vin la adevSr. $i este lamurit
oricui cit5 indraznire Ie va pri'lejui 51 dinoolo celor care aici sint pri-

cina unor astfel de cuvinte !

$tiimd, dar, ca sintem raspunzatori si de folosul si de vatamarea se-

menilor nostri, sa ne rinduim a§a viata noastra, ca nu numai noua sa
ne fim de ajuns, ci ca sa fim temei de invatatura si celorlalti, pentru ca
si aici sa atragem asupra noastra ajutor mult de la Dumnezeu, iar in

veacul ce va sa fie sa ne bucuram din belsug de iubirea de oameni a lui

Dumnezeu, cu harul si cu indurarile Unuia-Nascut Fiul Sau, cu Caro T,i-

talui, impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si purun-.i

?i in vecii vecilor, Amin.

Sl'intul Twin finrrt <!<• Aur
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«$i a zis Dumnezeu : «Sa facem om dupa chipul Nostra
§i dupa asemanare si sa stapineasca pestii marii si pasarile

cerului si dobitoacele si fiarele si tot pamintul si toate vietafile

care se tirasc pe pamint» 1

I

Haide sa pun si astazi inaintea dragostei voastre cele citite adi-

neaori, pentru ca ati ascultat ieri cu mult drag cuvintele mele, rugin-

dii-va mai intii sa fiti cu mare luare aminte la cele. ce spun si sa pas-

t rati in mintea voastra cele ce am grait mai inainte, ca sa nu-mi fie za-

darnica si fara de rost atita ostenealS. Stradania mea este ca voi sa cu-

noasteti bine puterea cuvintelor Scripturii, in asa fel ca sa nu le cu-

noasteti numai voi, ci sa fitf si dascalii altora, ca sa puteti, dupa cum

spune fericitul Pavel, sa va ziditi unul pe altul 2
. Ca de propositi in Dom-

nul si aveti spor in invatatura celor duhovnicesti, ma bucurati si pe mine

mult. Aceasta-mi este toata fericirea ! Aceasta mi-i cea mai mare sarba-

toare ! *Care este nddejdea noastra sau bucuria sau cununa. laudei noas-

trc ? spune Pavel. Oare nu §i voi 3 si sporul vostru dupa Dumnezeu ?»

Fiecare dascal cind vede ca scolarii lui tin bine minte invataturile date

si ccl dau roada prin fapte, le preda cu mai mult drag mai departe in-

viitaturile. Asa si eu ; cu cit va vad cu mintea mai treaza, cu dorul in-

multit si cu mintea inaripata, cu atit sint mai plin de rivna in a va pune

inainte mai din belsug invatatura. Cu cit vad ca cresc mai mult in voi

apele acestea duhovnicesti, cu atit creste si in mine izvorul pentru zidi-

rea voastra si pentru folosul sufletesc. Aici nu se intimpla ce se in-

tSmpia de obicei cu banii. Acolo, eel care da vecinului bani isi micso-

rcvaza averea si cu cit da mai mult cu atit isi imputineatza mai mult avu-

tia ; aici cu totul dimpotriva ; atunci mai cu seama imi creste avutia,

at unci imi spore^te mai mult aceasta bogatie duhovniceasca, atunci cind

o revars din belsug celor ce vor sa se adape din aceasta invatatura.

1. Far., 1, 2fi.

2. I 7'es., r,, 1 1

.

3. ; 7v.s-, :>., i'i.
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Asadar, pentru ctt lucrul acesta 1ml este mie temei cle si mai mulUt

bogStie si avere, iar voi slntetl nesHturati de aceastd duhovniceascd
hranS, haide s8 vedem ce ne invatfl astazi fericitul Moise prin cele ci-

tite, dar, mai bine spus, ce ne graieste harul Duhului, noua tuturora, prin

limba acestuia.

«£i a zis Dumnezeu : «Sa facem om dupa chipul Nostru si dupa ase-

manaie» 4
.

SS nu trecem, iubitilor, cu usurinta pe linga cele spuse, ci sa cerce-

tSm fiecare cuvint, sa ne coborim in adine spre a descoperi puterea as-

cunsa in aceste scurte cuvinte. Da, cuvintele sint putine, dar mare o

comoara ascunsa in ele si se cuvine ca acei cu mintea treaza si sint cu

luare aminte sa nu se opreasca la suprafata lor. Cei care cants aur,

aceasta comoara materials, nu sapa numai la suprafata, nici nu caul a

aurul numai acolo, ci cind se coboara in adincul pamintului, atunci saprt

sinurile pamintului si asa, cu mSiestria lor, despart aurul de pamint si,

dupa multa osteneala, adeseori abia de pot gSsi o farima de aur. Aici nu-1

asa. Osteneala e mai micS, iar averea nespusa. Asa sint toate cele du-

hovnicesti.

II

Sa nu fim dar mai rai ca aceia care se dau in vint dupa cele mate-

riale, ci sa cSutSm si noi comoara aceasta duhovniceasca, ascuns3 in

cuvintele acestea ! Sa vedem mai intii ce e nou si nemaiauzit in ele si

pentru ce s-a folosit de cuvinte atit de schimbate acest fericit profet, dar

mai bine spus, iubitorul de oameni Dumnezeu, Care graieste prin profet si

spune : «Sd facem om dupa chipul Nostru si dupa. asemanare». Mai inu-

inte, dupa ce a facut cerul si pamintul, L-am auzit spunind : «Sd se facd

lumina» 5
,• si : «Sa se faca tarie in mijlocul apei» 6

; si «Sd se adune apa

Intr-o adunare si sa se aiate uscatul» 7
; si : «Sa scoata apele tlrltoarc

cu suflete vii» 8
. Ai vazut ca numai cu cuvintul si cu porunca a facut

toatS zidirea creata in cinci zile ? Uita-te cita deosebire astazi in cu-

vinte ! N-a mai spus : «Sa se faca om».

— Dar ce ?

— «Sa facem om dupa chipul Nostru si dupa asemdnare».

4. Fac, 1, 26.

5. Fac, 1, 3.

6. Fac, 1, 6.

7. Fac, 1, 9.

8. Fac, 1, 20.
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— Care este lurrul nou ? Care este lucrul memaiauzlt ? Cine este,

oare, Creatorul acesta Caro are nevoie sa se sfatuiasca" atlta si sa gin-

deasca atita ca sS faca pe om ?

— Sa nu r5mii uimit, iubite I Omul este mai de pret decit toate fiin-

tele vazute ! Pentru el, Dumnezeu a adus la fiinta pe toate acestea : ce-

rul, pamintul, marea, soarele, luna, stelele, tiritoarele, dobitoacele, toate

vietatile necuvintatoare.

— Dar pentru ce, daca omul este mai de pret decit toate, pentru ce

a fost f&cut pe urma ?

— Pentru o pricina foarte dreapta. Dupa. cum atunci cind are sa vina

un imparat intr-un oras este nevoie sa meargS Inainte insotitorii si toti

ceilalti, ca sa pregateasca palatul imparatesc si asa intra imp5ratul in

pal at, in acelasi chip si acum. Vrind Dumnezeu sa-1 puna pe om peste

toate cele de pe pamint ca imparat si stapinitor, i-a zidit mai intii aceasta

locuinta frumoasa, lumea ; si numai dupa ce a fost gata totul 1-a adus

pe om, ca sS o stapfneasea. Ne arata Dumnezeu, chiar prin fapte, cit de

mult pretuieste aceasta fiinta.

Dar sa intrebam pe iudeu si sa vedem ce spune ! Cui au fost adre-

sate cuvintele : «Sd facem om dupa. chipul Nostru» ? Scrierea, in care se

gasesc cuvintele acestea, este a lui Moise, in care iudeii spun ca cred,

dar nu cred ; precum zice si Hristos : «Dotcd afi crede in Moise, afi crede

9} In Mine» 9
. Da, ei au scrierile lui Moise, dar noi avem intelesul lor. Cui

au fost adresate cuvintele : «Sa facem om» ? Cu cine se sfatuieste Sta-

pinul ? Nu pentru ca are nevoie de sfat si de ginduri — Doamne fereste !

— ci pentru ca vrea, sub infatisarea cuvintelor, sS arate cinstea covirsi-

toare ce o da omului pe care avea sa-1 creeze. Ce spun, dar, iudeii, care

au inca voad pe inimile lor si nu vor sa inteleagS nimic din cele scrise in

Scriptura ? Ei spun ca aceste cuvinte au fost adresate ingerului sau ar-

hanghelului. Ce nebunie ! Ce mare nerusinare ! Cum poti gindi, omule,

ca Stapinul sa se sfatuiasca cu ingerul, Creatorul cu creatura ? Nu le

este imgadurt ingerilor sa stea la sfat cu Dumnezeu ; datoria lor e sa stea

drept inaintea lui Dumnezeu si sa-L slujeasca. Si, ca sa afli aista, asculta

pe marele glasuitor Isaia, care spune despre cele mai inalte puteri inge-

resti : «Am vazut heruvimii stind in dreapta lui Dumnezeu $i serafimii ;

$i-si acopereau ie\e\e lor $i picioaiele cu aripile» 10
. Isi acopereau fetele,

pentru ca nu puteau indura lumina fuilgeratoare a lui Dumnezeu ; si sta-

teau inaintea Lui cu multa frica si cu cutremur. Creaturile lucrul acesta

trebuie sa-1 faca, sa stea drept inaintea Stapinului.

9. loan, r>, AG.

10. Isaia, 0, 2.
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III

Dar iudeii nu injeleg nimic din cuvintele Scripturii si graiesc ce le

trece prin minte.

Deci dupa ce am spulberat palavrageala lor, se cuvine sa invat,am pe

fiii Bisericii adevarul spuselor Scripturii.

Cine este, dar, Acela, Caruia Dumnezeu I-a zis : «Sa facem om» ?

Cine altul decit «Ingerul de mare slat, Sfetnicul minunat, Domn puter-

nic, Domnul pdcii, Parintele veacului ce va sa fie» ll
, Unul-Nascut Fiul

lui Dumnezeu, Cel de o fiint,a cu Tatal, prin Care s-au adus toate la fi-

inta ? Lui I-a spus : «Sd facem om dupa chipul Nostru si dupa asemanare».

Cuvintele acestea dau o lovitura de moarte si celor care gindesc ca

Arie 12
. N-a spus poruncitor : «Fa», ca unui inferior, sau ca unuia mai

mic dupa fiinta, ci ca unuia care este de aceeasi cinste : «Sa facem».

Si cuvintele celelalte arata identitatea de fiinta : «Sd iacem, spune Dum-
nezeu, om dupa chipul Nostru si dupa asemanare».

Dar la auzul acestor cuvinte se napustesc ailji eretici, care pingaresc

dogmele Bisericii si zic : «Iata, a spus : «Dupa chipul Nostru*. Si vor sa

spuna ca Dumnezeu are chip de om. Dar cea mai mare nebunie este sa

cobori la chip omenesc pe Cel fara de forma, fara de chip, neschimbator

si sa dai Celui fara de trap forme si madulare ! Poate fi, oare, o nebunie

asemenea aceleia sa nu vrei sa cistigi din invatatura Scripturilor insu-

flate de Dumnezeu, ci dimpotriva sa vrei sa te vatami cu ele ? Asa fac

cei bolnavi si cei care au vederile ochilor slabe. Dupa cum acestia se

feresc de lumina soarelui din pricrna bolii lor de ochi, iar cei bolnavi nu

se ating nici de mincarurile cele mai sanato-ase, tot asa si cei bolnavi

11. Isaia, 9, 6.

12. Arie s-a nascut !n Libia pe la mijlocul secolului al doilea ; a fost ucenic
al preotului Lucian din Antiohia ?i al ereticului Pavel din Samosata. Stabilit in

Alexandria, s-a amestecat, laic fiind, in schisma meletiana ; intors in sinul Bisericii,

este hirotonit diacon de episcopul Petru al Alexandriei (f311). Datorita talentului sau
oratoric si culturii sale filosofice reuseste sa fie numit de episcopul Ahila (311—312)
preot la cea mai de vaza biserica din Alexandria. Pe la 315, sub 'episcopul Alexandru
(312—328), Arie a inceput sa raspindeasca, prin predici si scrieri, invataturile lui

eretice. A fost condamnat in 318 de un sinod local din Alexandria, iar in 325 de in-

tiiul sinod ecumenic. Arie, insa, prin legaturile pe care le avea la curtea imperiala,
reuseste sa determine pe imparatul Constantin cel Mare (t337) sa exileze pe episcopul
Alexandriei, sfintul Atanasie cel Mare (f 375) $i sa hotarasca primirea lui. Arie in Bi-

serica. Dar in ajunul duminicii in care urma sa aiba loc primirea oficiala, degetul lui

Dumnezeu 1-a lovit si a murit intr-un closet public din Constantinopole. — Dupa In-

vatatura lui Arie, Cuvintul nu este vesnic ; a fost un timp cind nu era ; a fost facut
din nefiinta ; deci existenta Lui are inceput. Este Fiu al lui Dumnezeu numai prin
liar, asa cum au fost si dreptii ; nu este Dumnezeu adevarat, ci strain de Dumnezeu si

intru totul neasemanator Tatalui ; este o creatura, care, crescind in har si merite, a
ajuns vrednic de a fi slavit. A fost creat pentru doua scopuri : sa creeze lumea si sa
mintuie pe oameni. Pentru a mintui pe oameni, Cuvintul S-a intrupat, dar a luat un
trup fara suflet, caci Cuvintul a luat locul sufletului.
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ru suflctu] si orhi Ui inlntv nu pot tciuta la lumina adevarului. Tormai
He aceea noi sa ne plinim tlalorla noastrS si sS le tntindem minS de aju-

tor, vorbindu-le cu mulia bllndete. Si fericitul Pavel ne indeamnS la fel,

zicind : «So povafuim cu blindefe pe cei ce stau impotriva, ca doar le

va da Dumnezeu pocainta spre cunoasterea adevarului si se vor trezi

(tin cursa diavolului, prin$i fiind de el, pentru a-i lace voia» i3
. Vezi ca

ii arata cu cuvintul ca sint cufundati ca intr-o betie ? Cuvintul «se voi
trczi» arata ca stateau cufundati jos undeva. §i iarSiji, prin cuvintele :

«prin$i Hind de diavol», aproape ca vrea sa spuna ca sint prin^i in

mroaja diavolului. Ne trebuie multa blinde^e si indelunga rabdare ca sa-i

putem smulge si scoate din cursele diavolului. Sa le spunem : «Treziti-va

pu{in, uitati-va la lumina dreptatii, ginditi-va la intelesul adevarat al

cuvintelor !»

Da, dupa ce Dumnezeu a spus : «Sa facem om dupa. chipul Nostru

$i dupa asemanare», nu S-a oprit aici, ci, prin cuvintele ce le-a adaugat,

ne arata ce inteles trebuie sa dam cuvintului «chip».

«£i sd stdpineascd peste pe$tii maiii 51 pdsarile ceiului ?/ pesre

toate tlritoarele care se tlrasc pe pdmint» u
.

Dec! prin cuvintul «chip» trebuie inteles stdpiniie si nimic altceva,

ca Dumnezeu 1-a creat pe om ca sa fie stapin peste toate cele de pe pa-

m!nt ; si nimic nu este pe pamint mai mare decit el, ci toate sint sub sta-

pt'nirea lui.

IV

Iar daca si dupa ce le-am explicat adev5ratul inteles al cuvintelor,

ereticii tot se incapatineaza sa spuna ca cuvintul «chip» inseamna

«formS», atunci sa le graim asa : Atunci nu numai barbatul, ci si femeia

este dupa *chipul» lui Dumnezeu, ca amtndoi au aceeasi «forma». Dar

explicatia aceasta nu are ratiune. Asculta pe Pavel, care spune : <*Bar-

baful nu e dator sd-si acopeie capul, pentru ca este chip si slavd a lui

Dumnezeu ; iar lemeia este slavd a barbatului» 15
. Barbatul stapineste,

femeia se supune, asa cum dintru inceput i-a spus Dumnezeu femeii :

«Cdtre barbatul tdu intoarcerea ta si el te va stdpini» 16
. Asadar intrucit

cuvintul «chip» are inteles de *stdpinire» si nu de «lormd», si omul sta-

pineste pe toate, iar femeia se supune, pentru aceea spune Pavel despre

barbat ca este chip si slava a lui Dumnezeu, pe cind femeia este slava a

13. // Tim., 2, 25—26.
14. Fac, 1, 26.

15. I. Cor., 11,7.
10. /'«('., :i, Hi.
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barbatului. Daca ar fi vorblt dospro forma lor, nu i-ar fi despiirtit, pm-
Iru cti aceeasi forma arc si bftrbalul si fomeia.

Ai vazut cit de putermic a iesit adevSrul la lumina, ca nu le mai rii-

mine celor ce graiesc cu nerusinare nici un cuvint de apSrare ? Dar c u

toate ca asa stau lucrurile sa nu incetSm a ne purta cu ei cu indeluncjii

rSbdare «cd doar le va da Dumnezeu pocaintd spre cunoasterea adcvd-

rului» 17
. Sa nu stam de piatra. Sa ne purtam cu ei cu multa blindete,

poate ca ii vom putea smulge din inselaciunea diavolului. lax, daca vrei,

sa le astupam iarasi gura cu fericitul Pavel, care graieste asa locuitorilor

Atenei : &Nu trebuie sa socotim ca Dumnezeirea este asemenea aurului

§au argintului sau pietrei sau ciopliturii mesterului $i gindului omului» ,H
.

Ai vazut pe inteleptul dascal cu cita precizie le-a spulberat toata inselii-

ciunea ? A spus ca Dumnezeirea se deosebeste de om nu numai in re

priveste forma trupeasca, dar nici gindirea omului nu-i in stare su-si in-

chipuie cum e Dumnezeirea. Spuneti-le necontenit aceste lucruri ! Nu

incetati a face tot ce sta in puterea voastra, doar-doar se vor pier a, doai -

doar vor vrea sa caute la adevar.

Da, sa nu incetati a le vorbi lor cu multa blindete si precizie, iar pe

voi va rog sa tineti cu scumpatate dogmele Bisericii, fara sa amestecati

inlantuirea celor spuse ; iudellor s& le graiti ca pentru ei, aratindu-le cli

la facerea omului Dumnezeu n-a gr&it catre una din puterile slujitoare,

ci catre Insusi Unul-Nascut Fiul lui Dumnezeu ? celor care gindesc ca

Arie, iarasi sa le dovediti cu cuvintele Scripturii ca Fiul este de aceeasi

cinste cu TatSl ; iar celor care-si inchipuie ca Dumnezeirea are forma

omeneasca sa le puneti in fata cuvintele fericitului Pavel. Smulgeti pe

de o parte invataturile nesanatoase si pierzatoare de suflet, care au cres-

cut ca niste neghine in invataturile Bisericii, iar pe de altS parte stra-

duiti-va sa tineti cu tarie invataturile cele binecredincioase. Vreau si

ma rog ca toti sa tineti loc si de dascali si sa nu fiti numai ascultStori

ai spuselor mele ; sa le duceti si altora, sa-i pescuiti pe cei ce sint inca

rataciti si sS-i aduceji pe calea adevarului, dupa cum spune Pavel : «Sd

va zidifi imul pe altuh 19
; si «Lucrati cu hied §f cu cutremur la mln-

tuiiea voastrd» 20
. Asa, Biserica isi va spori multimea credinciosilor, iar

voi avind multa grija de madularele voastre, de semenii vostri, vS veti

bucura de mai mult ajutor de sus.

17. Ii Tim., 2, 25.

18. Fapte, 17, 29.

19. / Tes., 5, 19.

20. Filip., 2, 12.
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V

Dvnnnezeu nu vroa cu un crestin sa se multumeasca numai cu min-

luirea lui, ci sa zideasca si pe altii, nu numiai prin invatatura, ci si prin

viata si purtarea sa. Nimic nu indeamna pe cineva pe calea adevarului

ca viata curatS. Oamenii nu se uita atit la ce spunem noi, cit la ce fa-

com noi. Si ca sa vezi ca lucrurile asa stau, lata! Chiar daca am filosofa

noi de nenumarate ori cu cuvintul si am vorbi despre supunerea la voia

Jui Dumnezeu, dar daca atunci cind se iveste prilejul nu aratam prin

fapte ce am spus, nu foloseste atit cuvintul nostru, cit vatama fapta ?

dar daca §i inainte de a vorbi si duipa ce am vorbit aratam prin fapta

ca ne supunem voii lui Dumnezeu, sintem crezufi cind dam sfatul, pentru

ca implinim cu fapta ce sfatuim. Hristos pe acestia i-a fericit, spunind :

"fericit eel ce face ?i invata» 2i
. Uita-te ca intii a pus fapta, anoi inva-

tdtura. Cind fapta merge inainte, chiar daca nu urmeaza invatatura,

fapta e de ajuns sa invete mai puternic decit glasul pe cei ce o vad. Asta

sa urmarim totdeauna, ca sa invatSm intii cu fapta si apoi cu cuvintul,

-ca sa nu auzim si noi de la Pavel : «Tu care invefi pe altul pe tine nu

tc invefi ?» 22 Cind sfatuim pe cineva sa faca vreo fapta buna sa ne

str«iduim sa facem noi mai intii fapta aceea, ca sa dam sfatul cu mai

multa indraznire. Toata grija noastra sa ne fie pentru mintuirea sufle-

tului, cum am putea infrina saltarile trupului, ca sa postim cu adevarat,

adicii sa ne oprim de la rele. Acesta e postul. Ca pentru aceasta ne

oprim de la bucate, ca sa infrinam taria trupului, sa facem calul usor de

slrunit. Se cuvine ca acela care posteste mai inainte de toate sa-si infri-

neze minia, sa fie invatat sa fie bun si blind, sa aiba inima zdrobita, sa

smulga din minte gindurile poftelor celor rele, sa aiba inaintea ochilor

ochiul eel neadormit al lui Dumnezeu si scaunul eel drept de judecata ;

sa fie mai presus de bani, sa fie darnic atunci cind face milostenie si sa

izgoneasca din sufletul sau orice rautate fata de semenul sau. Acesta e

adevaratul post, dupa cum spune si Isaia, vorbind din partea lui Dum-
nezeu : *Nu acest post am ales Eu, zice Domnul ; de p-ai Indoi ca un cere

gmmazul tdu, de ai asterne sub tine sac si cenusa, nici asa nu vefi chema
post primit, zice DomnuI» 23

.

— Dar spune-mi, care post ?

21. Matei, 5, 19.

22. Rom., 2, 21.

23. Isaia, .58, 5.
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— «Dezleagd invoieIHe cele tacute cu sila 2i
, fringe cu eel ilamind

piinea ta, adu in casa ta pe saracul lard adapost» 25
. «Si daca vei face

asta, spune mai departe Dumnezeu, «atunci va ie$i dimineata lumina ta

?i sanatatea ta va intloxU 26
.

VI

Ai vazut, iubite, care este adevSratul post ? Asa sa postim si sa nu

gindim fara rost ca foarte multi, care marginesc postul la atita numai ca

stau nemincati pina seara. Nu ni se cere atita noua, ci ca impreuna. cu

oprirea de la mincaruri sa ne oprim si de la faptele care ne vatama si

sa ne dam multa sirguinta pentru savirsirea faptelor celor duhovnicesti^

Cel care posteste trebuie sa fie smerit, lini^tit, blind, dispretuitor al sla-

vei vietii de aici. Cum a dispretuit trupul, asa se cuvine sa dispretu-

iasca si slava. desarta si sa se uite numai la Acela Care cerceteaza ini-

mile si rarunchii 27
; sa se roage cu toata sirguinta, sa se marturiseasea

lui Dumnezeu si sa se ajute dupa putere prin facerea de milostenii.

Aceasta porunca de a face milostenii, da, aceasta mai cu seama, poate sa,

ne stearga toate pacatele, sa ne smulga din focul gheenii ; numai sa fa-

cem milostenia din belsug, si nu de ochii oamenilor. Dar pentru ce spun

eu : Nu de ochii oamenilor ? Daca sintem oameni cu judecata ar trebui

sa facem aceasta fapta buna numai pentru ea insasi si pentru dragostea

de cei de o fire cu noi, nu pentru rasplatile fagaduite de StSpinul. Dar

pentru ca nu ne putem urea cu mintea pina la atita inaltlme, macar pen-

tru rasplata de la Dumnezeu sa facem milostenie ; sa nu urmarim deloc

slava de la oameni, pentru ca nu cumva sa facem si cheltuieli si sa fim

lipsiti §i de rasplata. Sa nu cautam numai asta cind facem milostenia, ci

si cind facem orice fapta buna ; sa nu o facem de dragul laudei de la oa-

meni. Ca n-avem nici un folos nici de postim, nici de ne rugam, nici de

facem milostenie, nici de savirsim vreo alta fapta buna, daca nu o fa-

cem numai pentru Acela Care stie si cele tainice si cele ce se afla in

adincul cugetului nostru. Daca astepti, omule, rasplata de la Acela, pen-

tru ce mai vrei sa fii laudat de oameni ? Dar pentru ce spun eu laudat ?

De multe ori oamenii nu ne lauda, ci ne pizmuiesc. Sint unii asa de rai,

ca intorc pe dos si faptele cele bune facute de noi. Si acum te intreb :

Pentru ce tli atit de mult la judecata lor stricata ? Ochiului celui neador-

mit nu-i este tainuita nici una din faptele noastre ; gindindu-ne la

aceasta, trebuie sa ne rinduim cu atita grija viat/a noastra, ca nu dupa\

24. Isaia, 58, 6.

25. Isaia, 58, 7.

26. Isaia, 58, 8.

27. Ps., 7, 10.
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iniilttt vreme voni (In .socotealM $i de cuvlntele 51 tie faptele si chiar de

cjlndurlle noastre. Stt nu dlspretuim, dar, mintuirea noastrS. Nimic nu

este egal virtutii, iubitule I In veacul ce va sS fie virtutea ne scoate din

(jheenS si ne d3ruie§te desfStarea impSratiei cerurilor, iar in veacul de

acum ne face sa fim mai presus de cei ce uneltesc in zadar §i fara rost

impotriva noastra ; ne face mai puternici nu numai fata de oameni, ci

si fata de demoni si de dusmanul mintuirii noastre, diavolul. Cu ce poate

fi egalS virtutea, cind face pe cei ce o practica sa fie mai presus nu

numai de oamenii vicleni, ci chiar si de demoni ? A fi viituos inseamna a

dispretui toate cele omenesti, a te gindi in fiecare clipa la cele viitoare, a

nu rSmine uimit de nimic din cele de aici, ci dimpotriva a sti ca toate

cele omenesti sint umbra ?i vis, daca nu chiar mai putin decit atit. A fi

virtuos inseamna a sta ca un mort fata de lucrurile din viata aceasta
; si

ca un mort, a?a de nesimtitor sa fii fata de cele ce vatama mintuirea su-

fletului. A fi virtuos inseamna sa traiesti numai pentru cele duhovnicesti

Si numai pe acelea sa le savir$esti, precum zice ?i Pavel : «Nu mai tra-

iesc eu, ci Hristos traie$te in mine» 28
.

Asadar si noi, iubitilor, ca unii ce ne-am imbracat in Hristos, asa

sd lucrum toate, ca sa nu intristam Duhul eel Sfint. Cind sintem tulburafi

de patimi sau de pofte rele sau de ura sau de minie sau de invidie, sa ne

gtndim la Cei ce locuieste in noi si sa alungam departe de noi niste gin-

duri ca acestea. Sa ne rusinam de covirsitorul bar dat noua de Dumne-
zeu ? sS infrinSm toate patimile trupului, ca, luptind dupa lege 29 in

aceastS scurta si trecatoare viata, sa fim invredniciti de acele mari cu-

nuni in ziua aceea ce va sa fie, ziua cea infricosatoare noua, celor pa-

cStosi, dar dorita celor imbracati cu virtutea, si sa fim invredniciti de

acele nespuse bunatati, cu harul $i iubirea de oameni a Domnului nos-

1ru Iisus Hristos, cu Care Tataiui, impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere

$i cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

28. Ga7., 2, 20.

29. // Tim., 2, 5.



OMILIA A IX-a

In continuare la cuvintele : «Sa facem om dupa chipul Nostruw 1

si catre cei ce spun : «Pentru ce au fost create fiarele ?»

si : «Ce folos avem ca au fost aduse la fiinfa ?»

Dar mai cu seama chiar aceasta arata si cinstea data omului
si nespusa iubire de oameni a lui Dumnezeu

I

Plugarii cei harnici, cind vad cimpul arat adinc si gras, arunca din

belsug semintele, il ingrijesc necontenit si mult, il cerceteaza in fie-

care zi, ca nu cumva buruienile, care-i pot vatama semanaturile, sS-i za-

darniceasca mai dinainte toata osteneala. Tot asa si eu, cind vad doru]

vostru eel duhovnicesc si dragostea voastra mare de ascultarea predi-

cilor mele, ma straduiesc in fiecare zi sa seman in sufletele voastre ideile

dumnezeie§tilor Scripturi, aratindu-va $i invataturile care pot vatama

saminta aceasta duhovniceasca, ca sa nu cuprinda, nici sa tulbure in-

vatatura sanatoasa a dogmelor cu vatamarea celor ce incearca sa in-

troduce in invataturile Bisericii gindurile lor. Datoria voastra este, deci,

sa pastrati cu grija cele ce v-am incredintat, sa le tineti minte fara de

greseala, ca sa puteti urmari cu usurinta si cele ce va voi mai spune.

Daca eu nu cobor acum in adincimile ideilor Scripturii, iar daca voi nu

va incordati mintea, acum cind e post, cind madularele ne sint usoare

pentru inot, iar privirea mintii mai patrunzatoare, cind nu ne tulbura

iuresul rau al petrecerilor, iar duhul e mai treaz ca sa nu fie inabusit,

apoi cind voi putea face asta ? Gind sint petreceri, betii, imbuibarea pin-

tecelui si celelalte rele care se nasc de aici ? Oare nu vedeti ca cei care

vor sS gaseasca pietrele pretioase din mare nu stau sus pe tarm, nici nu

numara valurile, ca asa sa le gaseasca, ci se coboara chiar in adincul

marii, se coboara, ca sa spun asa, in insesi sinurile adincului, ca astfel

sa gaseasca ce urmaresc ? $i ce mare folos poate aduce vietii noastre

gasirea pietrelor acelora ? Dare-ar Dumnezeu sa nu aduca vatamare

mare si paguba multa ! De aici se nasc mii si mii de rele ; din innebuni-

1. Fac, 1, 26.
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roa dup.1 averi, din fuila dupa banl. Si cu toate ca se naste din acelea

tillta paguba, totusi eel cnre se Indeletnicesc cu aceste meserii nu pre-

getfl a le face. Se expun primejdiilor, indurS oboseala multS, ca s3 poata

g<fsi ce cautci. Cu dumnezeiestile Scripturi, cu aceste pietre pre|ioase si

duhovnicesti nu este asa, nu vezi nici primejdie, iar oboseala nu e mare,

dar cistigul nespus ; numai sa facem cu tragere de inima tot ce ne sta

tn putintS. Harul lui Dumnezeu e gata si cauta pe cei ce vor sa-1 pri-

measca din belsug. Asa e Stapinul nostru ; cind vede ca sufletul ni-i

treaz si dorul clocotitor, ne da cu imbelsugare bogatia Lui, depasind prin

dcirnicia Lui cererea ce I-o facem.

II

Stiindu^le, dar, pe acestea, iubitilor, sa ne curatim cugetul de lucru-

rile cele lumesti ,• si largindu-va latul mintii voastre, primiti cu multa
tragere de inima cele date de Duhul, ca intocmai ca un pamint gras si ro-

dilor sn inmultiti semintele aruncate, ca sa faceti unul o suta, aitul sai-

zeci, iar altul treizeci 2
.

Ati auzit in zilele trecute de mtelepciunea nespusa a Celui Ce a zi-

clit toate cele vazute, ca le-a adus pe toate acestea la fiin|a numai cu

vointa si cuvintul. A spus : «Sd se tacd» si s-au facut ; indata au fost

oduse pe lume toate stihiile ; a fost de ajuns cuvintul ca sa fie facute

toate , nu pentru ca era cuvint, ci pentru ca era cuvint al lui Dumnezeu.
Vn aduce^i aminte de cele spuse de mine celor ce sust'in ca toate cele

din lume s-au fScut dintr-o materie preexistentS, incercind sS introduca

In fnvat<iturile Bisericii flecarelile lor. Ati aflat, apoi, pentru ce a facut

cerul desavirsit, iar pamintul fara forma si netocmit. Si v-am spus atunci

Cti pentru doua pricini : una, ca sS nu punem la indoiala puterea Stapi-

nului, socotiind ca din pricina slabiciunii puterii Sale a f&cut pamintul
a§a, odatS ce cunoastem din creatia stihiei celei mai bune, a cerului

aclica, puterea Sa ; a doua este aceasta : pamintul ne este si mama si

hranitor ; din el ne hranim, din el avem celelalte desfatari si in el ne in-

toarcem iarasi
; pamintul ne este si patrie si mormint ; deci, ca nu cumva

trebuinfa mare ce-o avem de el sa ne faca sa gindim lucruri mari despre

pamint, Dumnezeu ne-a aratat la inceput pamintul fara forma, ca sa ne

Invatam si prin fapte, ca nu firii pamintului se datoresc toate cele spuse

mai sus, ci puterii Celui Ce 1-a adus la fiinta. Ati aflat iarasi ca a despar-

t it apele, aducind la fiinta taria aceasta vazuta j ati vazut animalele cele

insufletite, pe care le-au dat apele si pamintul.

2. MuH'i, |:i, :i -8.
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Nu in zadar, nici fara do rost slmt sllit s& repet si sa spun acum a

doua oara acestea dragostel voastre i pe de o parte ca acelora ce le-au

ascultat sS le fie pricina a le tine mai bine minte, iar pe de alta parle ca

acelora ce n-au fost atunci de fatS sS le fie indestulatoare invSt&tura de

acum, ca sa'nu aiba vreo paguba, pentru ca n-au fost atunci aici. Ca si

parintli, care-si iubesc copiii, pastreaza mincare copiilor care au lipsit ch>

la masa, pentru ca atunci cind vin la masa pastrarea mimcarii sa le min-

giie absents. De aceea si eu, cind va adunati aici cu totii, ma ingrijesc

de voi ca de propriile meie madulare. Socotesc propasirea voastra du-

hovniceasca slava a mea ; de aceea doresc ca toti sa fiti desavirsiti ^i

plini de fapte bune spre slava lui Dumnezeu, spre numele bun al Bist>-

ricii si spre lauda mea.

Daca nu vi se pare ca va pliotisesc, b-aide sa amintesc dragostci

voastre pe scurt cele ce v-am spus ieri. A|i vazut deosebirea dintre crc-

area fapturilor si facerea omului ; a{i auzit de cita cinste a invrednicil

Dumnezeu pe incepatorul neamului nostru ca, chiar la facerea lui, a a rate 1 1,

prin insesi cuvintele intrebuintate — prin cuvinte potrivite, negresit

— cinstea celui ce avea sS fie facut, spunind : «Sa facem om, dupa chipul

Nostru si dupa. asemanare» 3
. AJi aflat atunci ce inteles are cuvin tul

«chip»
; ca el nu inseamna asemanarea omului cu Dumnezeu dupa fiintii,

ci asem&narea cu El in ce priveste stapinirea ; nu in ce priveste chipul

formei, ci in ce priveste stapinirea ; de aceea a si adaugat : «Sa stcipi-

neascti. pesti mdrii si pasarile cerului si fiarele si thitoarele pamintului* '.

Ill

Dar la auzul acestor cuvinte sar paginii si spun ca nu gasesc adevar

In cuvintele acestea pentru ca nu stapinim noi fiarele, cum s-a fagaduit,

ci ele ne stapinesc pe noi.

Aceasta mai ales nu-i adevarat. In ziua de azi, cind apare omul, fia-

rele o iau indatS la fuga. Iar daca uneori ne ataca, o fac fie silite de

foame, fie pentru ca noi le atacam ? asa ca asta se intimpla din pricina

noastra, nu pentru ca fiarele ne stapinesc. La fel ca si cu hotii ;
daca nu

ne trindavim, ci ne inarmam cind ne ataca hotii, atunci lucrul acesta nu

se datoreste stapinirii lor asupra noastra, ci purtarii noastre de grijd

pentru scaparea noastra.

Sa auzim totusi cele spuse de Scriptura : «Sa facem om dupa chipul

Nostru si dupa. asemanare» 5
. Dupa cum cuvintul «chip» inseamnS stiipi-

3. Fac, 1, 26.

4. Fac, 1, 26.

5. Fac, 1, 26.
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nlre, tot asa cuvinlul «ascmfinarc» Inseamna ca noi s3 ajungem, atit

cit ne sta" tn puterea noastrtt omeneasca, asemenea lui Dumnezeu ; s3 ne
asemfiritSm adica lui Dumnezeu In ce priveste bunStatea, blindetea, vir-

tutea, precum zice si Hristos : *Fifi asemenea Tatdlui vostru Celui din ee-

rurh 6
. DupS cum pe acest pamint larg si incapator sint unele animale

blinde, iar altele salbatice, tot astfel si pe latul sufletului nostra sint

ginduri nesoeotite si dobitocesti, salbatice si pline de cruzime. Pe acestea,

dtir, trebuie sa le tinem in friu, sa le supunem si sa le dam in stapinirea

ra^iunii.

— Dar cum poji supune un glnd salbatic ? m-ar intreba cineva.

— Ce spui, omule ? Supunem leii, le imblinzim sufletele lor si te

indoiesti dac§ poti imblinzi salbaticia unui gind ? Si doar la fiare sal-

bdticia este fireasca si blindefea nefireasca
f pe cind la tine dimpotriva,

blindetea este fireasca, si nefireasca salbaticia si cruzimea. Nu vei putea,

oare, p5stra in tine ce e firesc, tu, care scoti din sufletul unei fiare ce e
firesc si pui in el ce e nefiresc ? Ce osinda nu meriti, oare ? Si lucru mai
minunat si mai ciudat decit acesta este ca atunci cind e vorba de firea

loilor mai este alta greutate pe linga asta : animalul nu are ratiune ; si

tolusi de multe ori vedem lei imblinziti dusi prin piata si multi negustori

rdspiatesc adeseori chiar cu bani pe cei care pot, prin arta si intelep-

ciunea lor, imblinzi fiarele, pe cind sufletul tSu are si ratiune, are in el

si frica de Dumnezeu si mult ajutor in multe privinte. Nu-mi veni, deci r

mie cu scuze si pretexte ! Este cu putinta, daca vrei, sa fii si lini^tit si bun
si blind. «Sa iacem, spune Dumnezeu, om dupa chipul Nostru si dupd
ascmdnare».

IV

Dar s3 ne intoarcem iarasi la cele de care vorbeam mai inainte. Am
dovedit in cele spuse mai inainte ca omul avea la inceput stapinire desa-

vlrsit3 peste fiare. Ca a spus Dumnezeu : «Sd stdpineascd peste pestii

mdrii si peste pdsdrile cerului si peste fiarele si tiritoarele pdmintului» 7
.

NIci eu n-am sa fiu impotriva ca acum ne temem, ne e frica de animale

si c3 nu mai avem stapinire asupra lor ; dar asta nu arata ca e minci-

noas3 f3g3duinta lui Dumnezeu. La inceput lucrurile nu stateau asa, ci

fiarele se temeau, tremurau si se supuneau omului, stapinul lor. Cind

omul a pierdut indraznirea din pricina neascultarii, i sra taiat si

stapinirea. Ca toate animalele erau supuse omului, o spune Scriptura.

Asculta ! «$i a adus Dumnezeu la Adam fiarele si toate necuvintatoarele,

fi. Matci, .

r
>, 4.

r
).

7. Far., 1, 2(i, 2ft.
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sd vadci cc nume lc va i>utw» ". Cind Adam a v&zut animalele alciturea do

el, n-a fugit, ci, ca un sUlpin, care pune nume robilor de sub slSpinirea sa,

asa a dat si el nume tuturor fiarelor. «$i numele pe care 1-a dat Adam,

acela a fost numele animalului» 9
,
spune Scriptura. Acesta este semnul

stapinirii. Asta e pricina ca Dumnezeu vrind sa-i arate lui Adam c3 e

stapin peste toate cele vazute, i-a dat sa puna nume animalelor. Dovada

aceasta e indestulatoare sa arate ca la inceput animalele nu infricosau

pe om. Dar mai este si o alta dovada, nu mai neinsemnata decit aceasta,

ci chiar cu mult mai puternica.

— Care e dovada ?

— Vorbirea sarpelui cu femeia. Daca sarpele 1-ar fi inspaimintat pc

om, femeia n-ar fi ramas locului la vederea sarpelui, n-ar fi primit sfatul

lui, n-ar fi vorbit cu el cu atita liniste, ci indata ce 1-ar fi zarit s-ar fi sp^i-

mintat si ar fi fugit. Asa, insa, vorbeste si nu se teme. Nu era pe lunio

fricos. Dar cind a intrat in lume pacatul, i s-a luat omului si cinsldi

si stapinirea. $i dupa cum se intimpla cu slugile : slugile cele bune sin!

frica pentru slugile celelalte, iar slugile rele se tern de cei de o seamft

cu ei, tot asa s-a intimplat si cu omul. Atita vreme cit omul avea indraz-

nire inaintea lui Dumnezeu, fiarele se temeau de om ; dar dupa ce a pft-

catuit s-a temut el si de cea din urma faptura. Daca nu primesti spusele

mele, dovedeste-mi ca inainte de pacat animalele il infricoseaza pe om.

Dar n-ai sa poti. $i este semn nespus de mare al iubirii de oameni a lui

Dumnezeu, ca a intrat frica in om dupa caderea lui in pacat. Daca omul

ar fi pastrat mai departe cinstea data lui si dupa calcarea poruncii, nu

s-ar fi sculat usor din cadere. Daca oamenii s-ar fi bucurat de aceeasi

cinste, fie de ascultau, fie de nu ascultau, s-ar fi invatat sa faca si mai

mult rau si nu s-ar fi departat repede de pacat. Daca acum cind sint ame-

nintari, pedepse si chinuri, oamenii nu inteleg sa se intelepteascS, ce n-ar

fi ajuns de n-ar fi fost pedepsiti pentru pacatele lor ? Deci Dumnezeu, pur-

tindu-ne de grija si ingrijindu-se de noi, ne-a luat aceasta stapinire.

V

$i aici uita-mi-te, iubite, la nespusa iubire de oameni a lui Dumne-

zeu ! Adam a nesocotit intreaga porunca, a calcat intreaga lege ( dar

Dumnezeu, milostiv fiind si biruind cu bunatatea greselile noastre, nu i-a

luat toata cinstea, nici nu 1-a scos din toata stapinirea, ci a l&sat in afara

stapinirii lui numai acele animale care nu-i ajuta mult la trebuintH(>

8. Fac, 2, 19.

9. Fac, 2, HI.
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vlotii ; pe animaJolo di» neapiirata trebuinta si pe cede folositoare si care

slujesc mult vietii noastro, pe acelea le-a 13sat sa ne fie supuse si roabe.

A lasat cirezile de boi, ca sa aram, sa brSzdam pSmintul, ca sa aruncam

semintele ; a lasat animalele de povarS, ca sS ne ajute la dueerea pove-

rilor
i ca sa ne micsoreze oboseala noastra ; a lasat turmele de oi, ca sa

avem cu ce ne face haine ; si a lasat si alte feluri de animale, care ne

dau mult ajutor. Cind Dumnezeu 1-a osindit pe om din pricina neascul-

tfirii, a spus : *In sudoarea ie\ei tale sa-ti mdninci piinea ta» 10
; dar pen-

tru ca sS nu-i fie sudoarea asta si osteneala aceasta de nesuferit, i-a usu-

rat greutatea si povara sudorii cu o multime de animale, care stau intr-a-

jutorul oboselilor si greutatilor noastre. Dumnezeu a facut la fel ca un

stSpin iubitor de oameni si purtator de grija, care, dupa ce-si bate sluga,

ii tamSduieste ranile. Dumnezeu 1-a osindit pe pacatos, dar cu orice

chip vrea sa-i faca aceasta osinda mai usoara ; 1-a osindit la sudoare si

osteneala continua, dar a facut ca multe feluri de animale sa-1 ajute la

munca lui. Deci, daca ai cerceta bine si cu judecata sanatoasa, ai vedea

ca Dumnezeu si cind i-a dat omului cinstea si cind i-a luat-o si cind 1-a

facut sS tremure In fata fiarelor, pe toate le-a facut cu multa intelepciune,

cu multS purtare de grija, cu multa iubire de oameni. Pentru toate acestea

sa-I multumim lui Dumnezeu, sa fim recunoscatori Celui Care ne-a fa-

cut atita bine. Nici nu ne cere Dumnezeu ceva greu si impovarator, ci

numai sS mSrturisim ca ne-a facut atitea faceri de bine si sa-I multumim
pentru ele ; nu pentru ca are nevoie de ele — ca este desavirsit — ci

ca noi sS invatam sa cunoastem pe Datatorul bunatatilor ; sa nu fim ne-

recunoscatori, ci sa facem fapte de virtute vrednice de binefacerile Lui

si de o atit de mare purtare de grija. Facind asa, II chemam si mai mult

in ajutor.

V3 rog, dar, sa nu ne trindavim, ci fiecare din voi sa se gindeasca

In fiece clipa, de e cu putinta, nu numai la binefacerea ce a facut-o Dum-
nezeu cu tot neamul omenesc, ci si la binefacerile facute cu fiecare din

noi ; nu numai la cele marturisite si stiute de toti, ci si la cele personale

si tSinuite celorlalti oameni. Asa vei putea multumi necontenit Staplnu-

lui. Aceasta-i cea mai mare jertfa, cea mai desavirsita ofranda ,- aceasta

ne este pricina de indraznire inaintea lui Dumnezeu. $i cum ? Am sa va

spun eu ! Cel care framinta necontenit in mintea lui aceste ginduri, eel

care-si cunoaste bine nimicnicia sa, eel care se gindeste la nespusa si

covirsitoarea iubire de oameni a lui Dumnezeu, Care rinduieste viata

noastrS nu dupa cum merita pacatele noastre, ci dupa bunatatea Lui, ei

10. Far., 3, 19.
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bine, un om ca acesta tsi ploacfl glndlren, 1$1 zdrobesle cugetul, Ssi micso-

reazS toatS mindria si ingimfarea, Invattt sa fie smerit, s«i disprotuiascii

siava acestei vieti, sa-si rldS de toate cele vSzute, sa se gindeascS la Ini-

nStatile cele viitoare, la viata cea vesnica si fara de sfirsit. Un om cu un

astfel de suflet aduce lui Dumnezeu jertfa adevarata si bine placuta, clupa

cum spune profctul : «Jertfa lui Dumnezeu duh umilit ; inima infrintd si

smerita, Dumnezeu nu va urgish ii
. Pe slugile cele cu judecata sanatoasa

nu-i indreapta atit pedepsele si osindele, cit binefacerile si constiinta cu

nu sint pedepstyi dupa cit merita pentru pacatele lor.

VI

Sa ne zdrobim, dar, va rog, cugetul nostru, sa ne smerim, si mai ales

acum, cind vremea postului ne da mult ajutor. Daca sintem insufletili do

astfel de ginduri, ne vom putea face si rugaciunile cu mintea treazii ; si,

marturisindu-ne pacatele, vom pogori de sus asupra noastra mull liar.

Si ca sa vezi ca astfel de suflete ii plac Stapinului, asculta ca o spin 10

El : «La cine vol cauta, decit numai la eel blind si linistit, la eel care

tremura de cuvintele Mele ?» 12
. De aceea si Hristos graind ucenirilor

Sai spunea : «Invalati de la Mine ca sint blind si smerit cu inima si ve/i

gdsi odihna sufletelor voastre» 13
. Omul care se smereste cu adevaral

pc sine nu va putea niciodata sa se supere, nici sa se minie pe semen ul

sau, pentru ca sufletul sau e totdeauna potolit si se gindeste numai la

viata si faptele sale. Poate fi, oare, o mai mare fericire decit aceea, sa

ai un astfel de suflet? Unul ca acesta sta necontenit in port, e scapal

de orice furtuna si se bucura de linistea gindurilor. De aceea si Hrislos

spunea : «£i vefi gdsi odihna. sufletelor voastre». Dupa cum eel care*

isi potoleste patimile are muita liniste, tot asa omul pac&tos, omul irin-

dav, care nu-si poate infrina cum trebuie patimile ce se nasc in ol, se

framinta necontenit, are razboiul in el insusi, se tulbura fara s3-l su-

pere cineva si indura vifor cumplit. Din pricina asta valurile se ridica

n^valnic ; si, pornindu-se viforul duhurilor rele, pacatosul ajunge sub

valuri, iar corabia se scufunda din pricina nepriceperii corabierului. De

asta trebuie sa fim cu mintea treaza, sa luam aminte si sa ne ingrijim

mereu si neintrerupt de mintuirea sufletului nostru. Crestinul trebuie

sa lupte totdeauna cu patimile trupului. Trebuie sa ne rasune in urcclii

11. Ps., 50, 18.

12. Isaia, 66, 2.

13. Maid, 11. 29.

Sfintul loan CJura (If Aitr
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legilo puse noua de St&ptnul de ob^te al tuturora si sa ne tngradim cu

ele. Sa ne folosim cum trebule de multa Lui indelungS rfibdare fata de

noi si s3 nu asteptSm sa ne cuminteasca' viata, ca sa nu se spunS si de
noi : «Clnd U ucidea, atunci 11 cdutau» 14

.

Avind, dar, iubtyilor, in ajutor postul de fata, sa ne gr3bim cu totii

sa ne mSrturisim pacatele, sa ne departam de orice rau si sa facem orice-

fapta buna. Asa ne invata ferieitul profet David, zicrnd : «Fere$te-te de-

rail $i id binele» ls
. Daca ne rinduim asa viata noastra si daca odata cu

abtinerea de la mincaruri ne abtinem si de la pacate, vom putea avea si

noi mai multa indraznire inaintea lui Dumnezeu si vom fi invredniciti

si mai mult de iubirea Sa de oameni si in viata de acum si in ziua cea

infricosatoare ce va sa fie, cu rugaciunile si solirile celor ce au bine

placut Lui, cu harul si iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hris-

tos, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere si cinste,

acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

14. Ps., 77, 38.

15. Ps., 36, 27.
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Sfatuire catre cei ce s-au ru§inat sa vina

la slujba de seara dupa ce au mincat.

tn continuare la cuvintele :

«Sa facem om dupa chipul Nostru si dupa asemanare» 1

si la cuvintele : «$i a facut Dumnezeu pe om

;

dupa chipul lui Dumnezeu, 1-a facut pe el

;

barbat si femeie i-a facut pe ei» 2

I

Mai mica ne este adunarea astazi ; mai putini credinciosi au venit as-

tazi la bisericS. Pentru ce ? Care e pricina ? Poate ca unii s-au rusinat sd

mai vina la masa aceasta duhovniceasca dupa ce au stat acasa la masa.

Asta este pricina absentei lor ; dar sS auda pe inteleptul care spune : «Esle

m$ine care aduce pacat ?i este rusine care aduce slava si har» 3
. Nu e

rusine sa vii la masa cea duhovniceasca dupa ce ai luat parte la masa
cea trupeasc3. Cele duhovnicesti n-au anumite timpuri hotarite ca lucru-

rile trupesti. Orice vreme din zi e potrivita ca sa vorbesti de cele du-

hovnicesti. Dar pentru ce vorbesc eu de zi ? Chiar de te prinde seara,

nici ea nu-i o piedica invataturii celei duhovnicesti. De aceea si Pavel

spunea lui Timotei, scriind : ^Stdruie cu timp si fdrd timp ; mustra, cearta,

indeamna» 4
. $i iarasi, ascultS ce spune fericitul Luca : «Vrind sa piece

Pavel a doua zi din Troada, le-a vorbit si si-a prelungit c'uvintul pina la

miezul noppi» 5
. Te intreb : A adus, oare, timpul vreo vatamare cuvin-

tului de invatatura ? L-a intrerupt ? Nu ! Credinciosul care asculta pre-

dica cu mintea treaza, chiar de-ar fi mincat, este vrednic de aceast8

adunare duhovniceasca, pe cind eel trindav si nepasator, chiar de-ar fi

nemincat, n-are 'nici un folos de pe urma predicii. Spun asta nu ca sa va"

opresc de a posti — Doamne fereste ! — ci dimpotriva laud foarte mult

1. Fac, 1, 26.

2. Fac, 1, 27.

3. inf. Sir., 4, 23.

4. // Tim., 4, 2.

5. Fapte, 20, 7.
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postul si-i laud si |)(> col en poslcsc
i
spun asta pentru t:a vreau sa va

invat &3 va inclclcliilcitl cu mlnle treaza cu cele duhovnicesti, nu sa

urmati orbeste obisnuintu. Nu e rusine sa iei parte la aceasta invata-

lura duhovniceasca dupa ce ai mincat, ci sa iei parte la ea cu miintea

Uindava, asaltat de patimi si cu miscarile trupului nepotolite. Nu min-

carea e un rau, — Doamne fereste !
— vatamatoare e imbuibarea si min-

calul peste trebuinta de-fi plesneste pintecele. Imbuibarea te face sa

pierzi si placerea mincarii, dupa cum nu e un rau sa bei cu cumpatare

vin, ci sa te imbeti, §i prin lipsa de masura sa-|i strici mintile. De nu

poti, iubite, ramii nemincat pina seara, din pricina ca ti-i bolnav tru-

pu], nici un om cu judecata nu va putea sa te InvinuiascS. Avem Sta-

pin blind si iubitor de oameni si nu ne cere lucruri peste puterea noas-

Ira. Nici nu ne cere sa ne abtinem de ,1a mincari si sa postim asa de

drag id postului, nici pentru -asta sa stam nemincati, ci ca sa ne d.es-

prindem de lucrurile cele lumesti si sa folosim tot ragazul cu cele du-

hovnicesti. Ca daca ne-am rindui via^a noastra cu mintea treaza, daca

am intrebulnta tot ragazul vietii noastre cu cele duhovnicesti si am
mine a atita doar ca sa plinim nevoia numai si am cheltui toata viata

noastra in fapte bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care

ni-1 da postul. Dar pentru ca firea omeneasca e trindava si se indreapta

mad. degraba spre tihna si placeri, de aceea Stapinul eel iubitor de oa-

meni, ca un tata iubitor, ,a izvodit leacul postului, oa sa ne desprinda

si de placeri si sa ne si duca de la grijile lumesti la lucrarea celor du-

hovnicesti. Deci daca sint aici unii care, impiedicati de vreo boala tru-

peasca, nu pot sta nemincati, pe acestia ii sfatui sa-si aline si boala

trupului si sa nu se lipseasca nici de aceasta invatatura duhovniceasca,

ci acesteia sa-i arate mai mare rivna.

II

Sint, da, sint cai cu mult mai bune decit calea postului, care ne pot

deschide usile indraznirii celei catre Dumnezeu. Ceil ce maninca si nu
poate posti sa faca milostenii mai bogate, sa se roage cu mai rnulta sta-

ruin|a, sa fie cu mai multa rivna la ascultarea cuvintelor dumnezeiesti,

la acestea boala trupului nu-i este o piedica. Sa se impace cu du$manii,

sa alunge din sufletul sau orice gind de razbunare. De vrea sa faca asta,

a postit postul eel adevarat, acela pe care mai presus de toate il cere

de la noi Stapinul. Ca pentru aceasta porunceste si aceasta abtinere de

la mincaruri, ca infrinindu-ne saltarile trupului, sa-1 facem plecat pentru

implinirea poruncilor. Dar daca din pricina unei boli trupesti nu vrsin

sa avem ajutorul ce ni-1 da postul si aratam si mai multa trindavie pen-
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tru implinirea fapldor l)iino, at unci fflrtt srt ne clam seama ne paqubim

cumplit. Dar daca poslul nu ne e cle nici un folos de ne lipsesc faplolc

bune de care am vorbit mai sus, apoi vom fi isi mai trindavi de nu putem

folosi nici leacul postului.

Aflind aceste lucruri de la mine, va rog, ca pe cei ce puteti posli sa

duceti mai departe, atit cit va sta in putinfa, aceasta frumoasa si Uiu-

dabila rivna. «Cu cit se stricd omul nostru eel din afara, cu atit se inno-

ieste eel dinduntru» 6
. Da, postul istoveste trupul si pune friu zburdiirilor

celor fara de rinduiala, dar face sufletul mai limpede, il intraripeaza, 51

face sa se suie la inaltimi, il face usor. Iar pe fratii vo§tri, care din pri-

cina unei slabiciuni trupe^ti nu pot sa posteasca, indemnati-i sa nu lip-

seasca de la aceasta invat,atura duhovniceasca ; invatat'i-i, spune^i-le cck^

graite de mine, aratati-le ca acela care maninca $i bea cu masura nu-i tic-

vrednic sa vina la biserica si sa asculte predica ,- nevrednic e eel trinckiv,

ce-1 lenes. Spuneti-le cuvintul apostolic : «Ce7 ce maninca pentru Dom-

nul maninca ; eel ce nu maninca pentru Domnul nu maninca ;
$/' nuillii-

me$te lui Dumnezeu» 7
. Dec! si eel ce posteste multumeste lui Dumnc-

zeu, ca a avut putere sa duca osteneala postului ; si iarasi si eel ce

maninca multumeste lui Dumnezeu, pentru ca aceasta cu nimic nu-i poale

vatama mintuirea sufletului, daca vrea. Atitea cai ne-a deschis iubitorul

de oameni Dumnezeu, cite nici nu putem spune, prin care ne este cu

putinta, daca vrem, sa dobindim cea mai inalta indraznire catre Dum-
nezeu.

indestulatoare sint cele ce am spus pentru cei ce au lipsit de la bi-

serica, pentru a le spulbera orice pricina de rusine si a le arata ca nu

trebuie sa s? rusineze de asta ,• nu mincarea ne face de ris, ci pacatul.

Pacatul e mare rusine. De facem pScate, nu numai ca trebuie sa ne ru-

sinam, dar sa ne si acoperim fetele ; si ca si cei ce se ineaca, asa sa ne

nefericim. Dar, mai bine spus, nici atunci nu trebuie sa ne descurajam, ci

sa ne grabim sa ne marturisim pacatele si sa fim recunoscatori Stapinu-

lui. Avem un astfel de Stapin ca nu ne cere nimic altceva dupa ce am
savirsit pacatul, daca am fost prinsi vreodata de trindavie, decit sa ne

marturisim pacatele, sa ne oprim la acestea si sa nu mai cadem in ace-

lea?i pacate. Daca mincam cu masura sa nu ne rusinam niciodata ; ca

Stapinul ne-a facut cu un astfel de trap ca nu-1 putem mentine altfel

decit daca mincam ; numai sa ne departam de lipsa de masura ; minca-

rea cumpatata ajuta nespus de mult si la sanatatea noastra si la buna
noastra stare. Nu vedeji, oare, in fiecare zi nenumaratele boli pe care

I
// Cor, 4, 16.

Rom., 14, G.
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le aduc mesele imbel^ugnte ?1 lHcomia cea ffirS de mfisurS ? De unde
durerile de picioare ? Dp tinde durerile de cap ? De unde cresterea su-

curilor stomacale vatSmatoare ? De unde celelalte nenumarate boll ? Nu,

oare, din pricina necumpatarii si din pricina ca turnam in noi mai mult

vln decit trebuie ? Dupa cum o corabie in care intra apa se scufunda

tndata si se ineaca, tot asa si omul cind se pune pe baut si pe imbui-

bare se arunca in prapastie, i se intuneca mintea, stS ca un cadavru insu-

fletit ; rele poate face adeseori, dar cind e vorba de facut bine nu se deo-

sebeste intru nimic de un mort.

Ill

De aceea, va rog, asa cum spune fericitul Pavel, «sa nu preiacefi

grija de trup in pofte» 8
, ci sa va ingrijiti de trup atit cit sa puteti trai

si savirsi cu rivna faptele cele duhovnicesti.

Cind grSiti, deci, aceste cuvinte fratilor vostri, convingeti-i sa nu

se lipseasca niciodata de aceasta hrana duhovniceasca de aici ; chiar

claca au mincat, sa vina cu tot dragul la biserica, pentru ca, luind inva-

tdtura de aici, sa poatS «ta cu vitejie impotriva uneltirilor diavolului.

Haide, dar, sa va intind obisnuita masa, sa va rasplatesc pentru

rivna cu care-mi ascultati predica si sa vS platesc datoria ce v-o da-

torez. $titi negre§it si va amintiti ca am inceput sa v3 vorbesc despre

facerea omului, dar, stinjeniti de timp, n-am putut talmaci tot textul ci-

tit, ci ne-am oprit atunci cind va vorbeam de fiarele salbatice. $i am
aratat atunci ca omul inainte de cadere a avut stapinire peste ele, dar i

s-a luat aceasta stapinire din pricina pacatului neascultarii. De aceea

astSzi vreau s3 v3 vorbesc de cele ce au mai ramas de spus si asa sa

plecati de aici. Dar, ca sa-mi fac mai lamurit cuvintul, trebuie neaparat

sa va amintesc unde am ramas cu invatatura, pentru ca sa incep de acolo

si asa s3 implinesc cele ce mai rarrmsesera de spus.

Va explicam cuvintele : *Sd facem om dupa chipul Nostru §i dupa

asemdnare $i sa stQpineasca pestii mdrii si pftsSrile cerului» 9
,- dar pen-

tru ca s-a lungit mult cuvintul si noian mare de idei mi-au venit in minte,

n-am putut merge mai departe, asa ca m-am oprit aici, fam sa ma mai

ating de cele ce urmau. De aceea trebuie sa citesc dragostei voastre con-

tinuarea textului Scripturii, ca sa puteti sti cele ce am a va spune.

Dununezeiasca Scriptura a adaugat indata :

«$i a facut Dumnezeu pe om ; dupa chipul lui Dumnezeu 1-a tdcut

pe el; barbat si femeie i-a facut pe.ei. £i i-a binecuvlntat pe ei Dum-

8. Rom., 13, 14.

9. For., 1, 26.
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nezeu, ziclnd : tCrestrfl si vfl inmui//// $1 umpletf ptimlntul st-1 stdplmfl ;

.$/ stdplnitf pestii marii si pdsdrile cerului si roate dobitoaccle si /o/ pd-

m3n/u7 $i foafe ^rjioareic care se flrdsc pe pdmlnf» 10
.

Putine sint cuvintele, dar mare este comoara ce se afla in aceslo

putine cuvinte ! Acest fericit profet, vorbind prin Duhul, vrea sa no (lea

•acum o invatatura taimicS.

Spunind cuvintele «Sa lacem om», Creatorul universului ne-a 111-

fatlsat un fel de sfatuire, ca sa spunem asa, un fel de deliberare, aratin-

•du-ne sub aceasta forma cinstea celui ce avea sa fie creat ; ne-a invatal,

chiar inainte de a-1 crea, marejia dregatoriei ce avea s-o incredintezo

•omului. Dupa ce a spus : «Sa facem om dupa chipul Nostiu si dupd asc-

manaie», a adaugat : «£i sa stapineasca pestii marih. Vezi ca, chiar de la

inceput ne arata comoara ascunsa. Profetul, graind prin Duhul dumne-
zeiesc, vede pe cele ce inca nu existau ca si cum ar exista, ca si cum
•ar fi facute. Spune-mi, pentru ce cind a spus : *Sa facem om», a adaugat

indata : «£i sa stapineasca^ . Ne descoperS aici o taina ascunsa. Pe cine

sa stapineasca? Este lamurit ca aceste cuvinte ne arata crearea femeii.

Vezi ca nici un cuvint din dumnezeiasca Scriptura nu-?i pus in zadar si

Jara rost, ci chiar eel mai neinsemnat cuvint are in el mare comoara ?

IV

Sa nu te uimeasca, iubite, cuvintul meu. Acesta este obiceiul tutu-

aror profetilor : vorbesc de cele ce nu s-au intimplat ca si cum s-ar fi

.intimplat. Profetii vedeau cu ochii cei duhovnicesti cele ce aveau sa se

intimple dupa un mare numar de ani ; de aceea priveau acele fapte ca

§i cum s-ar afla lnaintea ochilor lor ; si asa vorbeau de toate. Si ca sa

vezi lamurit lucrul acesta, ascudta ce spune fericitul David, profetfnd

inainte cu atitea generatii de crucea lui Hriistos, strigind : «Strapuns-au

miinile Mele si picioarele Mele* a
; si iarSsi : «Impdrfit-au hainele Mele

lorusi» 12
. Vezi ca vorbeste mai dinainte de niste fapte viitoare, care

aveau sa se intimple dupa multa vreme ca si cum s-ar fi si intimplat ?

Tot asa si acest fericit profet Moise ne aratS in chip enigmatic de pe

acum crearea femeii, zicind : «£i sd stapineasca pestii marii». Apoi, mer-

•gind mai departe, zice si mai lamurit : «$i a fdcut Dumnezeu pe om ;

dupa chipul lui Dumnezeu 1-a fdcut pe el ; bdibat si femeie i-a fdcut pe
ei». Vezi cita precizie in cuvinte ? Vorbeste de acelasi lucru de doua
ori, ca sa poata fixa bine in mintea ascultatorilor sSi cele ce le spune.

10. Fac, 1, 27—28.
11. Ps., 21, 18.

12. Ps., 21, 20.
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Dt\vl\ ii-tir fi unii.irll nsld, s-ar fl multumil sS spuntt : <'£/ a fdcut Dum-
iwxvu pe om» ; dar adauyd lartisi : *Dupd chipul lui Dumnezeu l-a fdcut

pv cl». Pcntru ca mai inainle ne spusese ce inteles au cuvintele : «Dupd
chip*, de aceea repeta aici aceleasi cuvinte spunind : «Dupd chipul lui

Dumnezeu l-a fdcut pe el». Si ca sa nu lase nici un prilej nerusinat de

apSrare celor ce vor sa lupte impotriva dogmelor Bisericii, mergind pu-

tin mai inainte, ne inva^a tot acelasi lucru, anume ca s-a folosit de cuvin-

lul chip pentru a arata ca omul trebuie sa stapineasca toate fapturile si

cii toate trebuie sa fie supuse lui. Deocamdata sa vedem ce spune : «£i

a fdcut Dumnczeu pe om ; dupd chipul lui Dumnezeu l-a fdcut pe el

;

bcirbat si femeie i-a fdcut pe ei». Ceea ce lasase mai sus sa se inteleaga

prin cuvintele : «£i sd stdpineascd» aceea a spus aici mai lamurit, dar

si acum tot ascuns, caci fara sa ne vorbeasca de crearea femeii si fara

so ne spuna in ce chip a venit femeia pe lume, zice : «Bdrbat si femeie

i-a fdcut pe ei». Vezi ca vorbeste de ceea ce nu s-a facut ca si cum era

fdcut ? Asa suit ochii cei duhovnicesti ! Nici nu pot vedea asa de bine

cele vazute ochii ace^tia trupesti, cum vad cei duhovnicesti cele ce nu
se vSd, cele ce nici nu exista inca. Dupa ce a spus : «Bdrbat si femeie

i-a idcut pe ei», ii binecuvinteaza pe amindoi si zice «£i i-a binecu-

vintat pe ei Dumnezeu zicind : «Crestefr si vd inmultiti si umpleti pd-

mlntul si-1 stdplniti si stdpinifi pestii mdrii». lata in aceste cuvinte par-

tea deosebita" a binecuvintarii. Cuvintele : «Cre$tefi si vd inmultHi si

umpleti pdmintuU le spusese si vietatilor necuvintatoare si tiritoarelor ?

dar cuvintele : «Stdpinifi pdmmtul» si : ««Stdpiniti pestii mdrii...» le-a

spus numai barbatului si femeii. Uita-te la iubirea de oameni a Stapi-

nului ! Inainte de a face pe femeie o face partasa cu bSrbatul la stapi-

nirea lumii si o invredniceste si pe ea de binecuvintare. «$i stdpinifi,

lo spune, pestii mdrii, pdsdiile cerului si toate dobitoacele si tot pdmin-
tul si toate tiritoareie caie se tirasc pe pamint».

V

Ai vazut putere nespusa ? Ai vazut maretia stapinirii ? Ai vazut ca

toate creaturile au fost puse sub stapinirea omului ? Sa nu-Ji inchipui,.

dar, niciodata lucruri mici de aceasta fiinta cuvintatoare, ci gindindu-te

la mSretia cinstei lui si la bunavointa Stapinului fata de el, sa ramii ui-

mit de nespusa iubire de oameni a lui Dumnezeu.

«£i a zis Dumnezeu : «Iata v-am dat voud toatd iarba ce face sd-

mintd de semdnat, care este deasupra intiegului pdmint si tot pomul, care

arc in el rod cu sdmintd de semdnat, ca sa vd fie voud de mincare si tu-
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turoi fiarelor pdmintului si tulwar pasdrilor cerului si oiicdrci tlrltouro

cc se tirdste pe pdmlnt, cure are in vu sullarc dc via[d ; t>i toatd iarbu

vcrdc dc mincarc» $i s-a fdeut asa» D
.

Uita-mi-te aici, iubite, la precizia cuvintelor si la nespusa iubirc de

oameni a lui Dumnezeu ! Sa nu treci cu usurinta peste nici un cuvinl din

cele spuse !

«§i a spus Dumnezeu : «Iatd am dat voud toatd iarba ce face sdmin-

/dv. Vorbeste ca la doua persoane ; si aceasta cind nu era facuta femeia.

Apoi, ca sa vezi covirsitoarea Lui bunatate, uita-te ca bunatatea Sa si

covirsitoarea Lui darnicie nu si-o arata numai fata de barbat si de fe-

meia, care inca nu fusese facuta, ci o intinde chiar si asupra necuvinlii-

toarelor. Dupa ce a spus : «Ca sa vd fie voud de mincare», a adauyal :

«£i tuturor fiarelor pdmintului». lata iarasi alt noian de bunatate. Se in-

grijeste nu numai de animalele blinde si de cele care ne sint spre Imma

si spre slujba, ci si de fiarele salbatice. Dar cine poate vorbi dupii vred-

nicie de aceasta nesfirsita bunatate ? «Ca sd vd fie voud de mlncare si

tuturor fiarelor pdmintului si tuturor pasdrilor cerului si oricdrci tlr'i-

toare care se tirdste pe pamint, care are in ea suflare de viafd si toatd

iarba vercle de mincare». Multa purtare de grija arata Stapinul omului

creat de EI ! Dupa ce 1-a facut si dupa ce i-a incredintat intreaga stapi-

nire asupra creatiei, Dumnezeu, ca nu cumva omul, vazind multimeu

de animale, sa se simta stinjenit chiar de la inceput ca n-are sa poalii

mulfumi atitea vietuitoare, bunul Stapin, chiar inainte de a-i trece prin

minte omului un astfel de gind, luindu-i-o inainte il mingiie, asa-zicind,

si-i arata ca el si toate animalele vor avea toate dim belsug, pentru cii

pamintul, la porunca Stapinului, va sluji pentru hranirea acestora, zi-

cind : «Ca sa vd fie voud de mincare»
; si a adaugat indata : «<5i fiare-

lor pdmintului si pasdrilor cerului si oricdrei tiritoare care se tirdste

pe pdmint, care are in ea suflare de viafd ; si toatd iarba verdc de min-

care». §i s-a fdcul asa».

Toate cite a poruncit Creatorul s-au infaptuit si toate au primil rin-

duiala cuvenita. Pentru aceasta Scriptura a adaugat indata :

«£i a vdzut Dumnezeu pe toate cite a fdcut si iatd erau bune

foarte» l4
.

13. Fac, 1, 29—30.

M. Fac, 1, 31.
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VI

Cine ar putea lauda dupa vrednicie precizia dumnezeiestii Scrip-

turi ? lata c3 si aici, spunind un singur cuvint : «£i a vdzut Dumnezeu
toate cite a fdcut, $i lata, erau bune foaite», a inchis gura tuturor celor

•de mai tirzioi, care vor incerca sS se impotriveasca spuselor dumneze-
ieistii Scripturi. *$i a vdzut Dumnezeu toate cite a fdcut ?i iatd erau bune
ioarte».

«£i s-a lacut seard $i s-a fdcut dimineatd, ziua a $asea» 13
.

Pentru ca Dumnezeu spusese la fiecare din cele create de El : «£i a
vdzut Dumnezeu cd sint frumoase», acum cind le-a terminat pe toate si

au luat sfir§it §i cele din ziua a $asea, cind a fost adus la fiinta §i eel

care avea sa se desfateze de toate creaturile, a spus : «§i a vdzut Dum-
nezeu toate cite a fdcut ; ?i iatd erau bune foarte». Vezi ca stringind

toate creaturile in cuvintul acesta «toate», Dumnezeu a laudat pe toate

cele create de El ! Nu s-a multumdt numai cu cuvintul «toate», ci a

adaugat : «cite a fdcut» ; si nu s-a oprit aici, ci a mai spus : «$i iatd erau

i>une», si «bune foarte».

Asadar cind Stapinul, Cel Care a adus pe toate de la nefiinta la fi-

int3, spune ca cele ce au fost create sint bune si foarte bune, cine mai
poate indrazni, chiar de ar fi complet nebun, sS deschida gura si sa

*graiasca impotriva celor spuse de Dumnezeu ?

Intre cele vazute Dumnezeu a creat nu numai lumina, ci si intune-

ricul, potrivnic luminii ; nu numai ziua, ci si noaptea, potrivnica zilei
;

intre semintele iesite din pamint sint nu numai ierburi folositoare, ci si

otrSvitoare ; nu numai pomi roditori, ci si neroditori ,• nu numai vietui-

toare blinde, ci si salbatice si crude ,• intre cele iesite din ape nu sint

numai pesti, ci si chiti §i a'lte fiare de mare ; pamintul, apoi, nu este

numai p&mint locuit, ci si nelocuit ; nu numai cimpii intinse, ci si munti

^i dealuri ; intre pasari, nu sint numai pasari blinde si bune pentru hrana

noasir§, ci si vietati salbatice si necurate : ulii, vulturi si alte multe ase-

menea ; iar intre cele iesite din pamint nu numai vietati blinde, ci si

:§erpi, vipere, balauri, lei si leoparzi ; si iarasi in vazduh nu sint numai

,ploi si vinturi bune si folositoare, ci si grindina si omat , iar daca ai vrea

sa cercetezi pe toate cu de-amanuntul vei gasi intre cele create nu nu-

mai creaturi folositoare noua, ci si allele socotite vatamatoare. Deci pen-

tru ca nimeni din cei ce vor privi mai tirziu la cele ce au fost create sa

spun3 : «Pentru ce asta ? La ce servesc astea ?» si : «Acestea au fost

15. Fac, 1, 31.
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facute bine, acelea n-au fost facute bineo, de aceea Sfinta Scriptura a

inchis, asa-zicind, gura tuturor celor ce vor Incerca sa graiasca' astfel

de nesocotinte, spunind in ziua a sasea, dupa crearea tuturor : -«$i a va-

zut Dumnezeu toate cite a fdcut , si iatd, erau bune foarte» 16
. Ce martu-

rie mai vrednica de credinta mai vrei decit aceasta ca Insusi Creatorul

tuturor sa hotarasca si sa spuna, ca toate cele facute sint bune §i buue

foarte ? Deci cind vezi pe vreunul, minat de propriile lui ginduri, ca vrea

sa vorbeasca impotriva dumnezeie§tii Scripturi, intoarce-i spatele ca

unui nebun ! Dar mai bine spus, nu-i intoarce spateie, ci, fiindu-ti milS

de ne^tiinta lui, pune-i in fata cele spuse de dumnezeiasca Scriptura ;?i

zd ca «Dumnezeu a vdzut toate cite a facut» §i a spus : (data, erau

bune foarte» ; si poate ca ii vei putea infrina neinfrinata lui limba.

Daca in lucrurile omenesti, cind vedem pe unii dregatori mari cii i^i

dau parerile asupra unor fapte, noi nu ne impotrivim lor, ci sin I cm

de acord cu ei si de multe ord preferam judecata lor in locul judcciilii

noastre, cu atit mai mult trebuie sa facem asta cind e vorba do Duin-

nezeul universului, de Creatorul tuturor celor vazute. Cind cunoaslem

hotarirea Lui, sa adormim gindurile noastre, sa nu mergem deloc cu

cutezanta mai departe, ci sa stim si sa fim incredintati ca toate cclc>

din lume au fost aduse la fiinta prin cuvintul si prin iubirea Sa de oa-

meni si ca nu-i nimic facut la intimplare si fara de rost ; ci chiar dacii

noi, din pricina neputintei gindurilor noastre, nu cunoaslem trebuinta

celor facute, sa fim incredintati ca El de-a adus la fiinta pe toate po-

trivit intelepciunii Lui si potrivit marii Sale iubiri de oameni.

VII

*$i a fost seara si a fost dimineatd, ziua a sasea» 17
.

Odata cu sfirsitul zilei a sasea a sfirsit si de creat totul. De aceea

a si adaugat

:

«^i s-au savirsit cerul si pamintul si toatd podoaba lor» ls
.

Uita-te ca nu-i nimic de prisos, nimiic fara rost in dumnezeiasca

Scriptura. Amintind stihiile mari, cele cuprinzatoare, n-a mai pomenit

de celelalte cu de-amanuntul, ci, dupa ce a spus : «S-au savirsit cerul si

pdmintul», a adaugat : «si toatd podoaba lor», aratind prin aceste cu-

vinte pe toate cele de pe pamint si din cer. Da, podoaba a paminlului

sint toate cele date din el : iesirea ierburilor, belsugul roadelor, fructclo

16. Fac, 1, 10, 12, 18, 21.

17. Fac, 1, 31.

18. Fac, 2, 1.
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pmnilor *i toale ci'loldllo cu cure Creatorul a impodobit pamintul i iar

podoiihii u cerului sinl : sotuele, luna, feiurimea steleior si toale cele

cruiilc hilre cer si painful. De aceea, cind dumnezeiasca Scriptura a

aminlit de cer si de pamint, a cuprdns in aceste stihii intreaga create.

«£/ a sdvirsit, spune Scriptura, Dumnezeu in ziua a sasea lu-

crurile Lui, pe care le-a tacuU 19
.

Vezi ca spune acelasi lucru de doua ori, ca sa cunoastem ca in-

treuga creatie s-a facut in sase zile.

«^>/ a savir$it, spune Scriptura, lucrurile Lui pe care le-a idcut. $i

s-a odihnit in ziua a $aptea de toate lucrurile Lui pe care le-a tacut» 20
.

— Ce inseamna : «$i s-a odihnit in ziua a saptea de toate lucrurile

Lui pv care le-a iacut» ?

— Priveste cit de omeneste ne spune toate dumnezeiasca Scriptura,

pentru pogoramintul ce-1 face fata de noi ! Ca de altfel nici n-am putea
intelege ceva din cele spuse in ea, daca n-am fi avut parte de un atit

de mare pogoramint ! ««£i s-a odihnit Dumnezeu in ziua a saptea de
toate lucrurile Lui pe care le-a idcut». S-a oprit, spune Scriptura, de a
mai crea si de a aduce de la nefiinta la fiinta. Le-a adus la fiinta pe
toate cite erau de trebuinta si a creat si pe eel care avea sa se desfateze

de loate acestea.

«6'i a binecuvintat Dumnezeu, spune Scriptura, ziua a saptea si a
sfintit-o, ca in ea s-a odihnit de toate lucrurile Lui, pe care a inceput
Dumnezeu sa le iacd» 21

.

Pentru ca a incetat sa creeze si pentru ca a adus pe lume, prin po-

runca Sa, toate cite a voit, potrivit iubirii Sale de oameni, a pus capat

creatiei in ziua a sasea. N-a mai voit sa creeze altceva in ziua a saptea,,

pentru ca implinise de facut tot ce voise ; dar ca sa aiba si ziua aceasta
o cinste si sa nu para mai mica pentru ca nu s-a creat in ea nimic,

Dumnezeu o invredniceste cu binecuvintare. «^j a binecuvintat Dum-
nezeu, spune Scriptura, ziua a saptea si a sfintit-o».

— Ce ? Ziilele celelalte nu erau binecuvintate ?

— Da ! Dar lor le era de ajuns, in loc de orice binecuvintare, adu-

cerea la fiinta in fiecare zi a creaturilor. Asta e prioina ca in celelalte

zile n-a spus : «a binecuvintat», si numai in ziua a saptea a spus cuvin-

tul acesta si a adaugat : «si a sfintit-o».

— Ce inseamna cuvintele : «a sfintit-o» ?

19. Fac, 2, 2.

20. Fac, 2, 2.

21. Far., 2, 3.
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— A deosebit-o. Dniniiowlfldra ScrlpturH, apoi, ca sd ne arate si pri-

cina pentru care a spus : *sl a sfln(ll-o» a adSugat : «Cd in ea s-a odih-

nit de toate lucrurile Lui pc care a inceput Dumnezeu sa le facd».

lata aici, chiar de la inceput, ne da Dumnezeu in chip enigmatic o

Invat&tura ? ne invata ca o zi dintr-o saptamina s-o afierosim, s-o d<im

intreaga lucrarii fapteilor duhovnice^ti. De asta si Stapinul in sase zile

a implinit de facut toata creatia, iar ziua a §aptea, invrednicindu-o cu

binecuvintare, a sfintit-o„ pentru ca in ea «s-a odihnit de lucrurile Lui

pe care a inceput sa le facd».

Dar aici vad ca mi se ive§te in minte iara§i ocean nesfir§it de cjlii-

duri §i nu vreau sa tree in graba pe linga ele, ci vreau sa va iau !?i pt'

voi partasi la aceasta negutatorie duhovniceasca.

Care sint, dar, gindurile ce mi le-au treziit cuvintele areslea .ilc

dumnezeiestii Scripturi ?

Aici, dumnezeiaS'ca Scriptura spune ca s-a odihnit Dumnezeu do lu-

crurile Lui ; in Evanghelii Hristos zice : «Tatal Meu pina acum lucreimi,

si Eu lucrez» 22
. Nu se pare, la auzul acestor cuvinte, ca este contrudir-

"tie intre cele spuse ? Doamne fereste ! Nu este nici o contradictie intr<>

cele scrise in dumnezeiasca Scriptura. Cind Scriptura ne spune aici ci

Dumnezeu s-a odihnit de lucrurile Lui, ne invata ca Dumnezeu in ziua

a saptea a terminat de creat si de adus totud de la nefiinta la fiinta ;

cind Hristos ne spune ca «Tatdl Meu pina acum lucreazd si Eu lucrcz*

r.e arata continua Lui purtare de grija ; numeste lucrare mentinerea co-

lor ce au fost facute, daruirea dainuirii lor si conducerea lor in tot.

timpul. Daca n-ar ti asa* cum s-ar mentine universul acesta — toalo

cele vazute si neamul omenesc — daca n-ar fi mina cea de sus, carr- le

conduce si le rinduieste ? Daca ai vrea sa privesti cu judecata si cu

cap pe toate care se savirsesc dupa felul lor in fiecare zi de Creatorul

universului spre binele nostru, vei gasi adinc de iubire de oameni. Caro

gind sau care minte va putea sa atinga bunatatea Lui nespusa, pe care

o arata neamului omenesc, rasarind soarele peste rai si buni, plouind

peste drepti si nedrepti 23 $i daruind si . cealalta indestulare ?

Poate ca am lungit cuvintul mai mult decit trebuia ; dar n-am fa-

cut-o nici fam rost, nici in zadar, ci ca sa afle prin voi cit s-au pagubil

cei ce n-au venit la biserica, lipsindu-se, din pricina hranei celei tru-

pesti, de hrana cea duhovniceasca. Dar ca sa nu li se prelungeasca su-

22. loan, 5, 17.

23. Matei, :"), 4r>.



|'2fl HirtNTUI. IOAN aURA OK AUR

pttrarea, arfitati-le fr&teasca' bunSvointS, spunfaidu-]e lor cele spuse de

mine aid. Acesta-i semn de dragoste curatS. Daca cei care fac lucrul

acesta cu mincaruriile, daca p&streazS adica pentru cunoscutii lor cele

cle pe masa, dlnd cu aceasta cea mai mare dovada de dragoste, apoi cu

mult mai multa lauda ni se cuvine daca facem asta cu cele duhovnicesti.

CSci cele ce facem sint tot spre folosul nostru. Cel ce se straduieste sa

invefe pe semenul sau nu face atit bine aceluia cita rasplata isi aduce

luisi j are un indoit cistig : dobtndeste si mai multa rasplata
-

de la Dum-
nezeu si isi improspateazS si el in minte cele auzite in biserica prin in-

vtHatura pe care incearcS s-o dea fratelui lui.

VIII

Gindindu-va, asadar, la cistigul vostru, nu pizmuiti pe fratii vostri,

ci chiar acum sa afle de la voi cele spuse de mine. Dar, ca sa nu le fie

ca o favoare invatStura ce le dati, atrageti-i la mine, convingindu-i ca

statul la masa nu-i o piedica pentru ascultarea invajaturii diihovnicesti ,-

xlimpotriva, sa socoteasca orice timp potrivit pentru cuvintele duhov-

nicesti. DacS socotim bine cuvintele pe care le spun, vom putea, chiar

stind acasS, si dupS masa si inainte de masa, sa luam in mina cSr^ile

dumnezeiesti ca sa scoatem dim ale folos si sa dam sufletului hrana du-

hovniceascS. DupS cum trupul are nevoie de hranS, tot a^a si suflletul are

nevoie de hrana duhovniceasca si de zilnica reimprospatare a cuvinte-

lor dumnezeiesti, pentru ca intarindu-se sS poata rezista razvratirilor

trupului si vrajmasului, care se napusteste necontenit asupra noastra,

ca sS ne robeasea sufletul. De aceea si fericitul profet David a numit

fericit pe acela care cugeta la legea Domnului ziua si noaptea 2i
•, iar

fericitul Moise, invatind pe poporuil iudeu, il dascalea, zicind : «$i cind

m&rilnci si cind bei si cind te saturi, adu-tf aminte de Dumnezeul tau !» 2S
.

Vezi c& se cuvine sa intinzi masa duhovniceasca si dupa ce ai stat la

masS, ca nu cumva, trindSvindu-ti-se sufletul, sa cazi in vreun pacat

greu, dind loc uneltirilor diavolului, care cauta orice imprejurare ca

sa ne dea lovitura de moarte ? $i iarasi in alt loc spunea acelasi profet

:

«5i cind vd culcafi si cind vd sculap, aducefi-va aminte de Domnul
Dumnezeul vostru* 26

. Ai vazut c& se cuvine ca metadata" sS nu scoatem

24. PS., 1, 2.

25. Deut., 8, 10.

26. Deal., 6, 7
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din suJJet aducerea aminte de Dumnezeu, ci stt no He strlns lipitS de

cugetul noslru. Ai vazut c& se cuvine sS fim totdeauna gata de luptS

si s3 nu 15sam nicicind armele din minS, ci, cunoscind furia celui care-

dezlSntuie razboi impotriva noastra, sS fim treji, sS priveghem, sS-i

inchidem intrarile si sa nu uitam niciodata hrana cea duhovniceasca..

Aceasta este mintuirea noastra, aceasta este bogafia cea duhovni-

ceasca, aceasta este paza noastra. De ne intarim asa in fiecare zi si

prin citirea dumnezeiestilor carti si prin ascultarea predicilor si prin

convorbiri duhovnicesti, vom putea fi si noi de nebiruit, vom face f&ra,

putere uneltirile diavolului si vom dobindi si imparatia cerurilor, cu

harul si iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care-

Tatalui, impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si pu-

rurea si in vecii vecilor, Amin.
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Trebuie sa ne ingrijim mult de virtute

si sa imitam pe sfinji

;

acestia fiind de aceeasi fire cu noi
au savirsit virtutea deplin.

Daca ne trindavim, nu avem nici un cuvint de aparare

I

$tiu ca zilele trecute am chinuit mintea voastra cu ginduri adinci ;

tie aceea vreau sa va pun astazi inainte o invatatura mai usoara. Dupa

cum trupul istovit de post are nevoie de mica intarire, pentru ca asa, cu

rivna innoita, sa inceapa iarasi nevointele postului, tot asa si sufletul

are nevoie de odihna si de intarire. Nu trebuie nici sa-1 istovim, dar

nici sa-1 lasam slobod, ci sa facem cind una, cind alta, ca asa sa diri-

cjuim si starea sufletului si zburdarile trupului. Dupa cum daca te supui

filra intrerupere la osteneli, slabesti si cazi, tot asa daca stai necon-

tenit degeaba te trindavesti. Aceasta se intimpla si cu sufletul si cu

Irupul. De asta totdeauna e buna masura. Aceleasi lucruri ne invata

Dumnezeul universului chiar prin fapturile pe care le-a adus pe lume

pentru mentinerea noastra. $i ca sa aflati asta am sa va dau pilda ziua

si noaptea, adica lumina si intunericul. Dumnezeu a rinduit oamenilor

ziua pentru lucru, iar intunericul noptii pentru odihna si pentru ince-

tarea lucrului ; de aceea a pus si uneia si altera masura si hotare, ca

noi toti sa ne bucuram de binefacerile lor. Ca lumina zilei este timp de

lucru asculta-1 pe David, care o spune : «Ie?i-va omul la luciul sdu $i

la lucrarea sa plna. seara» 1
. $i bine a spus pinS seara ! Cind se lasa

seara, lumina se retrage, si venind intunericul mina pe oameni la cul-

care ; trupul obosit se odihneste si toate simtirile se destind ; si noaptea,

ca un minunat bucatar, hraneste si intareste prin grija sa toate orga-

nele simturilor istovite de oboseli si munci. Iar cind s-a implinit ma-

sura noptii, se apropie lumina, desteapta firea si pregateste pe oameni

s3 primeasca razele soarelui cu simturile odihnite si sa inceapa lucra-

1. Ps„ 10:1, 24.
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rile lor obisnuite cu rivufi InnolU ft I sporita. Asta o po{i vedea cii so

intimplci si cu anolimpurllo anulul. Duptt lama vine primavara, Iar ve-

ra ii ia locul toamna, pentru ca prin aceste schimbari de temperature!

sa ni se odihneasca trupurile
;
ca nici sa se vatame din pricina gerului

prea indelungat, dar nici sa se moleseasca de tot daca arsita verii le-ar

incalzi prea multa vreme ; de aceea inainte de venirea iernii, trupu-

rile se deprind de cu toamna cu frigul, iar inainte de sosirea verii se

deprind cu caldura de primavara. Iar daca un om ar vrea sa cerceteze

pe toate cu cap si judecata, ar gasi in toate cele create o ordine si o

ratiune si ar vedea ca nu s-a facut nimic la intimplare si in za-

dar. Aceasta o poti vedea si la semintele care rasar din pamint. Paminlul

nu da in acelasi timp toate plantele si nici nu e potrivita aceeasi vreme
pentru cresterea celor ce rasar din el. Plugarul, cu intelepciunea clal.i

lui de Dumnezeu stie vremea potrivita ,• stie cind sa arunce seminU , l<\

.stie cind sa puna in sinurile pamintului puietii de pomi si butasii do

vie, stie cind sa ascuta secera pentru seceris, cind sa culeaga rodul

viei, cind sa taie strugurid si in ce timp sa culeaga rodul maslinului. ^>i

vei vedea, daca ai vrea sa cercetezi totul cu de-amanuntul, multd iu-

telepciune si la cei care luereaza pamintul. Acelasi lucru il poti vedea
nu numai pe pamint, ci si pe mare. $i aici, iarasi, alta minunata inte-

lepciune. Corabierul stie cind trebuie sa traga corabia si sa o scoatS

din port pentru ca sa strabata marile. $i mai cu seama la acesti oa-

meni poti vedea priceperea pe care intelepciunea lui Dumnezeu a

pus-o in firea omeneasca. Nu stiu atit de bine cei care merg pe pamint

cotiturile drumurilor, cit stiu de bine cei care fac calatoria lor pe mare.

De aceea si Scriptura, minunindu-se de covirsitoarea intelepciune a lui

Dumnezeu, spune : «Cel ce ai dat pe mare cale $i in ape invalwate cd-

rare» 2
. Care minte omeneasca poate intelege acestea ? Aceeasi rindu-

iala o gasim si in hrana oamenilor. Stapinul ne-a daruit felurite feluri

de hrana pentru fiecare vreme si pentru fiecare anotimp al anului ; iar

pamintul, ca un minunat bucatar, ascultind de porunca Creatorului, ne

daruieste cele ale lui.

II

Dar, ca sa nu lungesc mai mult cuvintul, las in grija voastra, ca sin-

teti priceputi, sa cercetati si buna rinduiala a tuturor celorlalte. *Da
celui infelept pricina ?i mai intelept va ii» 3

. Nu numai In hrana noaslrd

se poate vedea aceasta rinduiala, ci si in hrana animalelor. $i vetf putea,

2. Inf. Sol., 14, 3.

3. Piov., 9, 9.

Sflntul loan Ciurfl dr Aur
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dacfi voiti, s8 cunotiytittl, cercetlnd alteile multe, nespusa intelepciune si

covirsiloare bunatale a lul Dumnezeu, prea minunatul mester. Veti putea

cunoaste ca fiecare lucru din lume s-a facut cu o ratiune oarecare. Si vom
g3si ca si timpul acestui post de patruzeci de zile a fost rinduit cu oare-

care socotealS. Dupa cum pe drumul mare sint sta^ii de oprire si case

de odihnS pentru ca drumetii osteniti sa se odihneasca si sa se intre-

meze, ca asa sS-si poata continua iarasi calatoria, iar pe mare sint t&r-

muri, coaste de mare si porturi, pentru ca sa alerge acolo corabierii dupa
ce i-au lovit valurile si s-au impotrivit furiei vinturrlor, pentru a se

odihni putin, si asa sa piece mai departe, tot asa si acum, in postul

acesta de patruzeci de zile. Ne-a daruit Stapinul aceste doua zile din

s&ptaminS ca pe niste statii de oprire, ca pe niste case de odibna, ca pe

niste coaste de mare, tarmuri si porturi, ca sa ne odihnim putin, ca sa

ne Intremam pu{in trupul de ostenelile postului si sa ne mingiiem su-

fletul, pentru ca iarasi, dupa trecerea acestor doua zile, sa pornim din

nou la drum cu tragere de inima noi, care am pornit pe aceasta cale

bun5 si folositoare.

Haide, pentru ca azi e zi de intremare, sa rog si eu dragostea voastra

sa p5strati bine cistigurile adunate in post. $i, dup5 ce v-ati odihnit pu-

tin, s& adSugati noi cistiguri la cele de mai inainte si asa, adunindu-va

incetul cu incetul mare bogatie, sa ajungeti si Sfinta Inviere si sa intrati

in limanul sfintei sSrbatori cu corabia cea duhovniceasca plina. Pentru

c3, dupS cum toate cele facute de Stapinul s-au creat cu o ratiune oare-

care si implinesc un rost de neaparata trebuinta, asa cum cuvintul ne-a

aratat si marturia faptelor ne invata, tot asa se cuvine ca si cele facute

de noi sS nu fie facute in zadar si fara de rost, ci spre folosul si cistigul

mintuirii noastre. Oamenii, care au o meserie, n-ar vrea sa se indeletni-

ceasc5 cu acea meserie dacS n-ar sti mai dinainte ca au un cistig de pe

urma acelei meserii ; tot asa si noi, mai mult decit aceia, avem dreptul

sfi facem asta, sa tinem adica postul acesta de patruzeci de zile ,• dar

s& nu asteptam numai sa treaca saptaminile postului, ci sa ne cercetam

cugetul, sa ne examinam gindurile, ca sS vedem ce fapta buna am sa-

virsit in saptamina asta, ce fapta buna in cealalta, ce adaos am pus in

urmatoarea si ce patima am indreptat. De nu ne vom rindui asa viata

noastrS si de nu vom avea o grija atit de mare de sufletul nostru, de nici

un folos nu ne va fi postul si nici nemincarea pe care o suferim ; si mai

cu seamS daca luarea noastra aminte va fi mai mica decit a celor ce

adunS bani. Nu vedeti ca fiecare din acestia isi dau toata silinta ca in

fiecare zi sa adauge ceva la banii adunati mai inainte si nu se satura

niciodatS ? Dimpotriva, cu cit le creste averea, cu atit li se mareste si
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pofta si rivna. Decl dacfi acalo unde rivna este farfi de folos, iar banil

aduc adeseori multA v&tamare mintuirii sufletului, este atSta sirgulnt&,

cum sa nu avem noi mai multS sirguinta' aid, unde rivna e de folos,

rSsplata nespusS, iar cistigul nemasurat ? Dincolo, pe lingS toate cele

spuse, este si multa nestatornicie : stapinirea de bani e nesigurS, nu nu-

mai pentru ca banii ramin aici cind vine moartea si nu mai sint de nici

un folos celui ce i-a adunat, dar i se mai cere neaparat cu multa asprime

si socoteala de banii care au ramas aici. De multe ori, insa, se mai in-

timpla ca, chiar inainte de moarte, dupa multe osteneli, dupa multe su-

dori si necazuri, imprejurarile vietii ca o furtunS sa loveasca pe eel ce a

strins avere multa si sa ramina dintr-o data mai sarac decit cei mai sS-

raci. $i vezi ca asta se intimpla In fiecare zi. Cu bogatia duhovniceascii,

insa, nu te poti teme de asa ceva. Ea e sdgura si statornica ; aici mai cu

seama ne este de folos, iar dincolo ne da multa mingiiere.

Ill

Asadar, cit avem timp, sa aratam, rogu-va, pentru negutStorla

aceasta duhovniceascS macar aceeasi rivnS pe care o au bogatii pentru

bani ! Niciodata sa nu incetam sa ne ingrijim daca am facut vreo fapta

buna, daca am pus pe fuga prin multa noastra priveghere vreuna din

patimile care ne turbura, pentru ca, avind incredintarea constiintei, sa

culegem si bucurie. Sa nu cautam atita numai, sa venim la biserica in

fiecare zi, sa ascultam mereu predicile si sa postim tot postal mare ; ca

daca nu vom cistiga nimic din venitul regulat la biserica si din ascultarea

predicii, daca nu vom pune ceva folositor in sufletul nostru in acest post,

nu numai ca nu vom avea nici un folos de pe urma tuturor acestora, ci

ne vor fi pricina si de mai mare osinda, ca am avut parte de atita in-

vatatura, dar am ramas aceiasi, ca eel nervos nu s-a potolit, ca eel mi-

nios n-a ajuns blind, ca eel invidios nu s-a urcat pina la prietenie, c3

eel innebunit dupa bani nu s-a departat de aceasta palima ca sS fie

gata sa faca milostenie si sa hraneasca pe saraci, ca eel desfrinat nu

s-a cumintit, ca eel indragostit de slava desarta n-a invS^at s-o dispre-

tuiasea si sa indrageascS adevarata slava, si, in sfirsit, ca eel ce nu

iubeste pe semenul sau nu s-a trezit ca sa se invete sa nu fie numai

mai prejos de vamesi — ca spune Hristos : «Daca iubifi pe cei cc vn

iubesc, ce tacefi mai mult ? Oare nu $i vame$ii iac la lei ?» 4 — , ci

sa-si pregateasca eugetul sa se uite cu drag la dusmaini si sS le arate

multa dragoste. Daca venim la biserica, in fiecare zi, daca ascuitSm

4. Matei, 5, 46.
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nocontenit predict, cl*u'rt tiuzlm atitea invStSturi si aVem si ajutorui

postului, dar nu biiulm aceste patimi si celelalte care rui se nasc in

suflet, apoi ce iertare mai avem, ce cuvint de aparare ne mai ramine ?

Spnne-mi, te rog, daca ai vedea pe fiul tau ca se duce in fiecare zi

la scoala, dar ca n-a invStat nimic de acolo, cu toatS vremea
scursS, ai ramine, oare, nepasator ? N-ai bate, oare, copilul si nu 1-ai

ocSri pe invatator? Dar apoi, daca ai afla ca invatatorul a facut totul,

cS n-a lasat nimic la o parte, ci ca de vina e lenea copilului, nu ti-ai

muta, oare, toata supararea pe copil §i ai lasa in pace pe invatator ? $i

este drept ca $i cu vol sa se intimple la fel. Eu, precum am fost rinduit

de harul lui Dumnezeu, va chem in fiecare zi la aceasta scoala ca pe

niste copii duhovnicesti si va pun inainte invatatura cea mintuitoare ,•

nu vS grSiesc ginduri ale mintii mele, ci iinvataturile darijite mie de Sta-

pinul prin dumnezeiestdle Scripturi ; pe acestea vi le pun in fa^a si cia

ele va adap necontenit auzul. Asadar, daca eu imi dau toata silinta, daca

sint mereu cu luare aminte ca sa va povatuiesc in fiecare zi pe calea

virtutii, dar voi staruiti in aceleasi pacate, gindit,i-va cit de mare imi este

durerea si voua cit de mare viA osinda, ca sa nu spun ceva mai mult.

Da, eu n-am nici o vina, pentru ca n-am lasat nimic la o parte din cele

ce tin de zidirea voastra sufleteascci ; dar nu mi-i sufletul linistit, pentru

ca eu port grija mintuirii voastre. $i un invatator, cind isi da seama ca

scolarii sai nu cistiga nimic de pe urma stradaniei sale, se supara si se

amaraste nu putin cind vede ca munceste in zadar.

IV

Va spun acestea acum, nu ca sa va intristez, iubitilor, ci ca sa va

trezesc, ca sa va fac sa nu va chinuiti in zadar trupul cu postul, nici sa

treceti zilele sfintului post de patruzeci de zile fara de folos si fara de

cistig. Dar pentru ce vorbesc eu de zilele sfintului post de patruzeci de

zile, cind se cuvine, daca e cu putinta, sa nu treacS nici o zi din in-

treaga noastra viata, in care sa nu punem in noi insine vreun folos du-

hovnicesc sau cu rugaciunea sau cu marturisirea sau cu facerea de fapte

bune sau cu vreo alta fapta duhovniceasca ? Daca Pavel, omul acela atita

de mare si atit de induhovnicit, care a auzit cuvintele acelea tainice,

pe care nu le-a cunoscut nimeni pina astazi 5
, striga zicind : «ln fiecare

zi mor, o spun spre lauda voastra» 6
,
— ca sa ne arate ca pentru dreapta

5. II Cor.. 12, 4.

6. I Car., [

r
i, :U.
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crodintii se expune la ullU'ii prlinojdll, ctt era in priniejdic; do moarlo in

fiecare zi, lucru pe care firoa omeneasco' nu-1 poate sSvirsi i
ca noi cu

totii murim o singura data ; el prin vointa lui puternica murea ill fieearo

zi, chiar daca iubitorul de oameni Dumnezeu il pSstra in viatci pentrn

mintuirea celorlalti — , deci daca Pavel, care stralucea in atitea faple

bune, care ar&ta oa un inger pe pSmint — , deci daca Pavel se straduia sa'

cistige ceva in fiecare zi, se arunca in primejdii pentru adevar, isi aduna

bogatia cea duhovniceasca si nu se oprea niciodata, ce cuvint de apfi-

rare mai putem avea noi, care nu numai ca sintem lipsiti de toate faptele

cele bune, dar avem si atit de marl pacate, incit numai un singur pacat

e in stare sa ne arunce in prapastia pierzarii, si totusi nu ne dam nici o

silinta sa le indreptam macar pe acestea ? Cind noi insine vedem adcsc-

ori ca nu avem numai un pacat, ci chiar mai multe, cind vedem ca sinloni

plini de minie, sintem desfrinati, lacomi, pizmasi, nervosi, cind vodcm

ca nu voim nici aceste pacate sa ni le indreptam si nici sa facem f<ipl(*

de virtute, ce nadejde de mintuire mai putem avea? Spun acoslca tji

n-am sa incetez a le spune, pentru ca fiecare din cei ce ma ascullii srt

ia din spusele mele leacul potrivit lui, sa se grabeasca tare, ca sii se

scape de patimiile care-1 supara, ca sa se faca din nou sanatos si so

ajunga in stare sa savirseasca virtutea. Un doctor, de-ar da de mii de

ori doctorii unui bolnav, daca bolnavul nu vrea sa ia doctoriile, dacS de

multe ori se impotriveste sa primeasca pe doctor, daca nu vrea sa. indure

durerile si nici nu vrea sa stie de folosul dat de doctor, nimeni din cei

cu judecata n-are sa mustre pe doctor, pentru ca doctorul a facut tot

ce i-a stat in putinja. Tot asa si eu ; v-am dat doctoria invataturii du-

hovnicesti ; dar datoria voastra este, deci, sa indurati durerile, sa primiti

ingrijirile, sa scapati de boala si sa va faceti deplin sanatosi. Asa faclnd,

veti simti si vol Mosul, iar eu voi avea nu putina mingiiere, vazind ca

s-au facut repede sanatosi cei ce fusesera bolnavi mai inainte.

Fiecare din voi, deci, sa se sirguiasca, rogu-va, macar de acum ina-

inte, daca n-a facut-o pina acum ; sa taie din suflet, folosind, ca un cutit

duhovnicesc, gindul eel binecredincios, sa taie pacatul care-1 supara mai

mult decit celelalte, ca sa scape astfel de patimS. Ne-a dat Dumnezeu
destula minte, in stare, daca vrem sa deschidem pu^in ochii, sa ne faca

biruitori asupra patimilor ce se nasc in noi. De'asta harul Duhului ne-a

lasat in scris in dumnezeiestile Scripturi viata si tradul tuturor sfint'ilor,

ca sa vedem ca ei, de aceeasi fire cu noi, au savir^it toate virtutile si ca

sa nu ne mai trindavim in implinirea lor.
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V

Oare nu era de aceeo$i fire cu noi fericitul Pavel ? Ard de dorul

acestui b3rbat si de asta nu incetez a vorbi mereu de el ! Uitindu-ma la

sufletul lui, ca la o icoanS fScutS de mina unui mare mester, ramin uimit

de dispretul aratat de el patimilor, de curajul sau covirsitor, de dragostea

lui InflacSrata pentru Dumnezeu si ma gindesc ca prin voinja sa a reusit

s3 stringa intr-un singur om toate virtutile ! Si fiecare din noi nu vrea

so" sSvirseascS nici o farima de virtute ! Nlmeni nu ne va scapa de pe-

deapsa cea neinduratoare, de vreme ce Pavel, care avea aceea^i fire cu

noi, care era supus acelora^i patimi $i traia in ni§te timpuri atit de grele,

care era, ca sa spun asa, dus in fiecare zi in temnita, batut si tirit in

vdzul tuturora de vrSjmasii predicii, pe care de multe ori socotind ca a

murit, il lasau, convinsi ca si-au adus la implinire gindul lor uoigas ! Se

g&seste, oare, printre noi cineva care sa arate o atita maretie de virtute,

cind sintem atit de cazuji si atit de trindavi ? Dar ca sa nu auziti din

gura mea de faptele mari savir^ite de acest fericit, de curajul pe care-1

arSta in fiecare zi pentru predicarea dreptei credinte, trebuie neaparat

s8-l auziti pe el graind.

Cind a fost silit sa vorbeasca de el insusi din pricina inselaoiunii

apostolilor mincinosi, atit ii era de greu si de neplacut, incit sovaia si

nu voia nioicum sa spuna in auzul tuturor faptele lui mari ,• dimpotriva

mai degraba indraznea sa se numeasca huMtor si prigonitor. Dar cind s-a

v2zut constrins, pentru ca sa inchida gura inselatorilor si pentru ca sa

u^ureze sufletul ucenicilor lui, dupa multe alte cuvinte, incepe sa gra-

iascS asa : «Dar in ceea ce poate indiazni cineva, intru nebunie gidiesc,

Indrdznesc $i eu» 7
. Uita-te ce suflet iubitor de Dumnezeu ! Nu numeste

fapta asta numai indrazneala, ci chiar nebunie, invatindu-ne sa nu ne

IciudSm niciodata cu faptele noastre, daca gasim ca am facut vreo fapta

bunS fSra" vreo nevoie oarecare si fara sa ne constringa cineva. «Dar in

ceea ce poate indrazni cineva, intru nebunie graiesc, indrdznesc si eu».

Cu alte cuvinte spune asa : «Pentru ca ma vad silit, vreau sa indraznesc

si s3 fac o fapta nebuneasca. Evrei sint ei ? Sint si eu ! Israiliti sint ei ?

Slnt si eu ! Sdminfa lui Avraam sint ei ? Sint si eu !
8

. Se mindresc ei cu

asta ? spune Pavel. Sa nu ereada c3 eu sint mai prejos de ei ! Si eu am
ce au ei ! » Apoi adauga : «Slujitori ai lui Hristos sint ei, ca un nebun

grdiesc, apoi mai muit eu !» 9
.

7. // Cor., 11, 21.

8. // Cor., 11, 22.

9. // Cor., II, 23.
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VI

Prive$te-mi, aici, iublte, vlrtutea sufletului acestui fericit ! A nmnit

indraznealS si nebunie ceea ce facea, desi o facea constrins de o nevoio

atit de mare ; totusi nu s-a multumit cu cele ce spusese ; ci, ca sa nu

socoteasca' cineva ca grSieste asa din iubire de sine, cind avea s& arate

ca-i depaseste cu mult pe aceia, numeste iarasi nebunie cuvintele lui.

Aproape ca spune asa : «Oare nu stiu eu ca fac un lucru care supara

pe multi §i care nu mi-i cu cuviinta mie ? Dar imprejurarile ma eonstring

la asta. De asta iertati-ma ca graiesc cuvinte de nebun !» O, dacS am
imita noi macar umbra acestui fericit apostol ! Noi, care avem pe umeri

poverile atitor pacate ! Daca se intimpla ca noi sa facem uneori o mi-cS

fapta buna, nu ne induram s-o pastram in vistieria sufletului nostru, ci,

ca sa vinam lauda de la oameni, ne laudam cu ea, o punem inaintea tutu-

rora si ne lipsim de rasplata lui Dumnezeu prin aceasta flecareala fnrii

rost. Acest fericit apostol n-a facut una ca asta !

— Dar ce ?

— A spus : «Slujitori ai lui Hristos sint ei, ca un nebun graiesc, apoi

mai mult eu !» Dupa aceasta vorbeste de acele fapte de care apostolii cei

minoinosi puteau vorbi. Cum puteau vorbi de astfel de fapte ei, care lup-

tau impotriva adevarului, care fSceau totul ca sa impiedice predicarea

dreptei credinte si sa zdruncine mintile credinciosilor de rind ?

Dupa ce a spus : «Apoi mai mult eu», enumera faptele sale mari si

zice : «ln osteneli mai mult, in batai peste masura, la mortf, adeseori» 10
.

— Ce spui ? Neobisnuite si ciudate sint cuvintele tale ! Poti muri de

mai multe ori ?

— Da, raspunde Pavel, daca nu cu trupul, cu vointa.

Prin aceste cuvinte Pavel ne invata ca pentru predicarea Evanghe-

liei se arunca de multe ori in primejdii mari, care-i aduceau moar-

tea ,• dar harul lui Dumnezeu pazea pe atlet in mijlocul acestor pri-

mejdii, ca sa le fie ucenicilor de mult folos. «La morfi, adeseori ; de la

iudei am primit de cinci ori cite patruzeci si una ; de trei ori am fast

bdtut cu toiege, o data am lost batut cu pietre, de trei ori s-a sidrimat

corabia cu mine, o noapte si o zi am petrecut in adlnc, In cdldtorii ade-

seori, in primejdii de riuri, in primejdii de tilhari, in primejdii de la neu-

mul meu, in primejdii de la pdgini, in primejdii intre fra{ii cei mincinosi,

in primejdii in cefd/i, in primejdii in pustie, in primejdii pe mare» ll
.

10. II Cor., 11, 23.

11. // Cor., 11, 23-26.
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Sci nu trecciii, lulillllor, cu usurint<1 pe linga cele spuse. Fiecare cu-

viiH luat in parte no urald nolam de incercSri ! NNa fScut o singurS cSla-

torie, ci multe calatorii ; n-a fost inlr-o singurS primejdie pe mare, ci hi

multc si felurite primejdii ,- si pe toate le-a suferit cu rriulta covirsire.

Si dupa toate acestea iarasi zice :

«//i osteneald, in trudd, In privegheri de multe ori, in toame, in sere,

in posturi, adeseori in frig, in goliciune, pe lingd cele din afara» 12
.

VII

lata iara$i alt noiain de incercari deschis inaintea noastra ! Cind a

spus : «Pe lingd cele din afaid», ne-a dat a intelege ca cele dasate la o

parte sint negre§it mai multe decit cele spuse. $i nu s-a marginit la atita h

ci ne vorbeste si de staruintele sale si de necazurile pe care le-a in-

durat, graind asa : «Stdruinta mea de fiecare zi $i grija de toate biseri-

cile» 13
. lata ca si aceasta fapta este indestulatoare, chiar de-ar fi

numai ea singura, sa-1 urce pe cea mai inalta culme a virtual ! «.Grija

de toate bisericile», spune Pavel. Nu de o biserica sau doua sau trei,

ci de toate bisericile din intreaga lume. Cit pamint strabate soarele-

cind isi sloboade razele sale, de atit pamint a avut grija si fericitul

acesta ! Ai vazut ce suflet larg ? Ai vazut ce minte cuprinzatoare ? Prin

cele ce spune mai departe, ascunde, ca sa spun asa, cele ce spusese mai

inainte. «Cine este slab, spune el, si eu sd nu fiu slab ? Cine se potic-

neste si eu sd nu ard ?» 14 Vai, cit e de mare dragostea barbatului aces-

tuia ! Cit de mare ii este privegherea ! Cit de mare ii este grija ! Carei

mame i se sfisie atita inima, cind copilul ei e cuprins de friguri si zace

la pat, ca inima acestui fericit apostol ? Se imbolnavea pentru bolnavii

din fiecare loc din lume si-i ardea inima de durere pentru cei ce se

poticneau. Uit5-mi-.te ce cuvinte foloseste ! N-a spus : «Cine se potic-

neste $i eu s5 nu ma intristez»
r
ci : «sd nu md ard». Prin acest cuvint

ne arata taria durerii ,• aproape ca se arata pe el insusi cuprins de fla-

c5ri, arzind pe dinauntru pentru cei care cad prada poticnirilor.

Stiu ca am*lungit mult cuvintul meu de invatatura, cu toate ca ma
gindisem sS-1 fac astazi mai scurt, ca sa puteti respira putin de ostenelile

postului. Dar nu stiu cum, dind de boga^ia faptelor mari ale acestui sfint,

a fost tirita limba mea ca de taria unui curent de ape. De aceea imi opresc

12. // Cor., 11, 27—28.
13. // Cor., 11, 28.

14. // Cor., 11, 29.
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dici cuvlnlul si ro<) driKjoslow voaslrtt sn-1 avoti pe Pavel necontenit in

minte si sa va ginditi jncreii ctt v>l ora do aceeasi fire cu noi, era supus

acelorasi patimi ca si noi, c<i avca o meserie proasta si de dispretuit,

cosea piei si statea intr-un atelier ; dar cind a vrut si s-a hotarit sa se

dea cu totul ostenelilor celor pentru virtute si sa se faca vrednic 6c

primirea Sfintului Dun, s-a bucurat mai din belsug de darnicia cea de

sus. Si pe noi, daca vrem sa ne dam toata stradania, nimic nu ne im-

piedica sa ne bucuram de aceleasi daruri. Darnic este Stapinul si «vrecv

ca totf oamenii sa se mintuiasca si sa vind la curiostirifa adevaruluh v'.

Sa ne facem, dar, pe noi insine vrednici si cu rivna fierbinte sa ince-

pem, macar asa de tirziu, sa facem fapte de virtute si sa ne indreptain

patimile, ca sa ajungem proprii pentru primirea Duhului, de care fa<a

Dumnezeu ca noi toji sa fim vrednici, cu harul si cu iubirea de oamoni

a Domnului nostra Iisus Hristos, cu Care Tatalud, impreuna cu Sfinlul

Duh, slava, putere, si cdnste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin

15. / Tim., 2, 4.
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Continuare la Cartea Facerii

:

«Aceasta este Cartea Facerii cerului §i a pamintului,
cind au fost facute ; in ziua in care a facut Dumnezeu

cerul §i pamintul» 1

I

Haide sa-mi implinese astazi fagaduinta, sa va tin obisnuitul cuvint

<le SnvStatura si sa leg cele ce v-am grait mai inainte cu cele ce am sa

va" spun acum. $titi ca de doua ori m-am grabit $i am vrut sa fac aceasta,

«dar grija de fratii mei mi-a mutat limba spre sfatuirea lor. Odata, cind

am cSutat sa conving cu multe rugaminti §i sfaturi pe fratii nostri slabi

•c:u duhul, care din obisnuinta si prejudecata s-au despartit de adunarea
aceasta duhovniceasca si ne-au stricat bucuria sfin-tei sarbatori ; cind

i-am rugat sa nu se mai desparta muilta vreme de turma lui Hristos $i

nici s3 nu mai rataceasca in afara acestui staul duhovnicesc, sa fie adica

uniti cu noi cu cuvintul si cu numele, sa nu mai urmeze iudeilor, care

sed in umbra si mai stau linga opait dupa ce a rasarit Soarele dreptatii.

AltSdata, cind am vorbit catehumenilor adunati aici, i-am indemnat sa

alerge la chemarea cea duhovniceasca, sa scuture de pe ei tot somnul
§i toata trindavia si, cu dor fierbinte si cu rivna puternica, sa se prega-

teascS pentru primirea darului imparatesc, sa se grabeasca spre Acela

Care dSruieste iertare de pacate si da cu darnioie mii de bunatati. A?adar
dupS ce am dat potrivita purtare de grija si le-am dat leacul trebuitor

rSnii si celor care gresesc cu prdvire la sarbatoarea Pastilor si care i§i

•aduc mari pagube prin pazirea acelei neinsemnate observat'iuni a legii

mozaice si dupa ce am dat $i sfaturile cuvenite catehumenilor, este fi-

resc, deci, ca dupa ce m-am impotrivit bolilor ce ne asaltau, sa va intind

•astSzi tuturor indeobste masa cea duhovniceasca. Dupa cum daca as fi

continuat cuvintarile la cartea Facerii §i nu m-a$ fi ingrijit de fratii nos-

tri, nu i-as fi sfatuit, ci i-as fi trecut cu vederea, pe buna dreptate ar fi

putut cineva sa ma tina de rau ca am lasat sa treaca un timp atit de po-

1. Far., 2, A.
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trlvlt pentru o astfel de preddrfl, tot ftja acum, odata ce am facut tot ce

mi-a stat in putere, odata ce am vorblt, odalfi ce am depus argintul si am
aruncat semintele in acest pamint duhovnicesc, este firesc sa va pun ia-

rasi inainte cele citite din feritkul Moise, ca s8 scoatem din ele folosul si

asa sa plecam acasa.

Sa auzim, dar, cele citite !

«Aceasta este Cartea Facerii cemlui si a pamintului, cind au fost

facute ; in ziua in care a facut Dumnezeu cerul si pamintul si toatd ver-

deata cimpului, inainte de a se ii facut pe pamint si toata. iarba cimpului

inainte de a rasari. Ca nu plouase Dumnezeu pe pamint si om nu era ca

-sa lucreze pamintul. $i izvor iesea din pamint si adapa toata fata pamin-

tului» 2
.

Uita-mi-te iarasi la priceperea acestui minunat profet, dar, mai l>iiu>

spus, la invatatura Sfintuilui Dun ! Dupa ce ne-a povestit cu de-am.'iiuin-

tul toata creatia, dupa ce ne-a trecut pe dinaintea ochilor toate lucrurilt*

facute de Dumnezeu in cele sase zile, dupa ce ne-a vorbit de crociroii

omului si de stapinirea data lui peste toate cele vazute, acum iarasi, rc-

zumind toate, spune : «Aceasta este Cartea Facerii cerului si a pamhi-

tului, cind au fost facute».

Merita sa cercetam aici pentru ce Scriptura numeste cartea aceasta :

xCartea cerului si a pamintului», cind ea cuprinde si altele multe si ne

invata si de altele si mai multe, de virtutea celor drepti, de iubirea de

oameni a lui Dumnezeu, de pogoramintul pe care 1-a facut cu eel intii-

zidit si cu tot neamul omenesc §i inca despre multe altele, pe care n-am

timp sa le insir acum. Sa nu te minunezi de asta, iubite ! Dumnezeiasca

Scriptura obisnuieste sa nu ne povesteasca. totdeauna toate cu de-ama-

nuntul, ci ne spune cele cuprinzatoare si lasa pe celelalte la intelegerea

celor ce primesc cu auz patrunzator cele spuse.

Si, ca sa vezi ca asa-i, iti voi dovedi cu cele citite acum. lata, mai

inainte, dumnezeiasca Scriptura ne-a aratat cu de-amanuntul crea|ia lu-

turor lucrurilor ; acum nu mai aminteste de toate, ci zice : «Aceasta est''

Cartea Facerii cerului si a pdmintului, cind au fost facute
; in ziua in

care a facut Dumnezeu cerul si pamlntul» si celelalte.

II

Vezi ca ne vorbeste numai de cer si de pamint si ne lasa pe noi sa k>

Intelegem pe celelalte? Gind a spus cerul si pamintul, a cuprins in

aceste cuvinte pe toate, si cele de pe pamint si cele din cer. Dupa cum

2. Far., 2, 4 6.
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alufici find a vorblt do croarea fapturilor, n-a vorbit de fiecare in parte,

ci le-a c'uprins pe toato printr-um singur cuvint, tot asa si cu cartea

acecista, a numit-o *Cartca Vacerii cerului si pdmintului», desi cuprinde

si altele multe, lasindu-ne, deci, pe noi sa ne gindim ca odata ce face po-

me n ire de cer si de pamint, trebuie neapSrat sa se vorbeasca in ea de
toato cele vazute, atit de cele din cer cit si de cele de pe pamint.

«/n care zi a idcut Dumnezeu cerul si pdmintul si toatd verdeafa

clmpului, inainte de a se ti.iacut .pe. pamint si toatd iarba tarinii inainte

de a rdsdri. Cd nu plouase Dumnezeu pe pamint si om nu era ca sd lu-

crezc pdmintul. $i izvoi iesea din pamint si addpa toatd fafa pdmintu-

lui». Mare este comoara ascunsa in aceste scurte cuvinte J De aceea se

cuvine ca, sub povatuirea harulud lui Dumnezeu, sa va vorbesc cu multa

iuare aminte de cele spuse si sa va fac partasi la aceasta bogatie duhov-
ni ceased. Duhul eel Sfint cunostea cele viitoare ; de aceea ca oamenii

de mai tirziu sa nu gaseasca pricini.de discutie si nici sa nu poata pune
In dogmele Bisericii gindurile lor impotriva dumnezeiestii Scripturi, Sfin-

tul Duh, si acum, dupa ce a aratat care este ordinea in care au fost create

faplurile, dupa ce a aratat ce a fost creat mai intii si ce a fost creat mai
pe urma, dupa ce a aratat ca pamintul, supunindu-se cuvintului $i po-

runcii Stapinului, a dat din sinul sau semintele, ca a fost trezit la

nastere, fara sa aiba nevoie de ajutorul soarelui — cum sa aiba nevoie

do el cind nici nu era creat ? — , fara sa aiba nevoie de ploi imbelsugate

sau de mina de lucru a omului — ca omul nici nu fusese adus pe pamint
— SfintuI Duh, deci, pentru aceste pricini aminteste in parte de toate,

ca sd inchida gura desfrinata a celor ce ar incerca sa vorbeasca fara de
rusine.

— $i ce spune ?

— «//i ziua in care a idcut Dumnezeu ceiul si pdmintul si

toatd veideata cimpului, inainte de a se ii idcut pe pamint si

toatd iaiba tarinii inainte de a rdsdri. Ca nu plouase Dumnezeu
pe pamint si om nu era ca sd lucreze pamintul. $i izvor iesea

din pamint si addpa toatd fata pdmintului». Aceste cuvinte vor sa

spuna ca, la cuvintul si la porunca Stapinului, au fost aduse la

existenta cele ce nu existau mai inainte, ca s-au aratat dintr-o

data cele ce nu erau. Verdeata aceasta a iesit din pamint ; iar cind

spune «verdeatd», spune toate semintele. Dindu-ne apoi invatatura des-

pre ploi, dumnezeiasca Scriptura a adaugat iarasi : «Ca nu plouase Dum-
nezeu pe pdmint», adica nici nu se purtau nori pe deasupra. Dupa aceasta

ne arata ca nici n-a fost nevoie de mina de lucru a omului : «Om nu era

ca sd lucreze pdmintul», spune Scriptura. Aproape ca striga, spunindu-le



OMlI.tl I.A FAC'KKK 141

tuLuror color de mai ttr/.lu : Clnd ausltl areste cuvinle, aflati cfi acoloa pe

care le da pamintul, toate au fost aduse dlntru inccput si nici sa va' yin-

diti ca total se datoreste grijii color ce lucreaza" pamintul, si nici sii alri-

buiti acelora ivirea lor, ci cuvintului si poruncii date la inceput piimin-

tului de Creator. Toate acestea s-au scris ca sa cunoastem ca pamintul,

ca sa dea la iveaila semintele sale, n-a avut nevoie de ajutorul celorlalle

stihii, ci i-a fost de ajuns porunca Creatorului. Si lucru minunat si strain

•este si acesta, ca Dumnezeu, Care a desteptat la viat§ atitea seminte cu

cuvlntul Lui — aratindu-Si puterea Lui ce depaseste orice minte ome-

neasea — a mtemeiat pe ape pamintul acesta greu, care poarta pe spa-

tele sau atita podoaba, precum spune profetul : «Cel ce a interne iut pa-

mintul pe ape» 3
. Care minte omeneasca poate intelege acestea ? Oamc-

nii, cind isi zidesc casa si vor sa-i puna temelie, sapa mai intii, so < o-

boara in adinc si de vad o mica umezeala, fac totul sa o inluturo; : f i

numai dupa aceea pun temelia ; Dumnezeu, insa, a lucrat cu totul id I Id

de cum lucreaza omul, ca sa eunosti si de aiei puterea nespusii a lui Dum-
nezeu si ca atunci cind voieste chiar stihiile ce sint potrivnico prin Ilnt.i-

rile lor unele altera,. chiar ele slujesc poruncii Creatorului.

HI

Dar, ca sa va fac mai lSmurit cele ce v-am spus, am sa va mai vor-

besc de aceste lucruri, apoi am sa tree mai departe.

Da, este contrar naturii apei sa poarte pe ea un corp atit do grou

cum este pamintul ; si iarasi este contrar firii pamintului sa stea pe o

temelie ca aceasta. Si ce te miri ? De-ai vrea sa cercetezi fiecaire lucru

din cele ce au fost create, vei gasi puterea nesfirsita a Creatorului si vei

vedea ca pe toate cele vazute le conduce cu vointa Sa. Luerul acesta

il poti vedea si cu focul. Focul are putere mistuitoare ; arde cu usurint<1

tot ce atinge : pietre, lemne, trupuri, fierul ; dar cind a poruncit Crea-

torul, focul nu s-a atins de niste trupuri plapinde si stricacioase, ci a

pastrat neVatarnati pe tineri in mijlocul cuptorului 4
. Sa nu te minunozi

ca focul nu s-a atins de trupurile lor, ci ca aceasta stihie irationala a

aratat o atit de'buna rinduiala, cit nici nu se poate spune. Nici de parul

lor nu s-a atins, ci-i inconjura si-i avea la mijloc. Ca si cum ar fi ini-

plinit o ascultare, focul a slujit poruncii Stapinului si a pastrat introgi

si nevStamati pe acei minunati tineri ; stateau in cuptor atit de tihniti ca

si cum s-ar fi plimbat intr-o gradina sau pe o pajiste. Si, ca sa nu croadil

3. Ps., 135, 6.

4. Da/i., 3, 8 2il
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cineva cfi ceea ce so vmIm nu era foe, Stfiplnul eel iubltor de oamenl n-a

luat puterea focului, ci l-a lasat focului puterea lui arzStoare si a facut

ca focul sS nu vatSme deloc pe slujltorii S&i i dar ca sa afle si cei care

i-au aruneat in cuptor cit de mare e puterea Dumnezeului universului,

asupra acelora focul si-a aratat puterea lui. Acelasi foe a pazit pe cei din

cuptor, dar pe aceia care stateau afara i-a arts si i-a mistuit. Ai vazut ca

atunci cind vrea Stapinul fiecare stihie isi schimba insusirile in insusiri

contrarii ? Este Creator si Stapin si conduce pe toate dupa vointa Lui.

Vreti sa vedeti ca si cu apele se intimpla la fel ? Dupa cum aid focul

a pSzit pe cei din mijlocul focului si si-a uitat propria-i lucrare, iar asupra

celor din afara si-a aratat-o, tot asa si apele ; vom vedea ca pe unii ii

ineaca, iar in fata altora se dau in laturi, ca sa treaca nevatamati. Adu-
ceti-vS aminte de Faraon, de egipteni si de poporul evreilor. Acestia in

frunte cu Moise, la porunca Stapinului, au trecut prin Marea Rosie ca

pe uscat, pe cind egiptenii cu Faraon, wind sa mearga pe aceeasi cale ca

si iudeii, au ajuns sub valuri si s-au inecat 5
. Astfel si stihiile au stiut

sS respecte pe slujitorii Stapinului si sa-si stapineasca lucrarile lor.

Sa auzim acestea toti citi sintem miniosi si nervo^i, to|i citi ne vin-

dem mintuirea noaistra, fiind biruiti de celelalte patimi din pricina trin-

daviei. SS imitSm ascultarea mare a acestor stihii lipsite de ratiune, noi

care sintem cinstiti cu ratiune ! Daca focul, care este asa de mistuitor,

atit de puternic, nu s-a atins de trupuri atit de plapinde si stricacioase,

ce iertare mai poate avea omul care la porunca Stapinului nu vrea sa-si

infrineze minia si sa alunge din suflet ura ce-o are pe semenul sau ?

Si ceea ce-i mai mult, focul, care are Insusirea fireasca de a arde, nu si-a

aratat puterea sa, pe cind omul, care este o fiinta blinda, rationala si

bunS, face lucruri impotriva firii lui si ajunge din pricina trindaviei tot

atit de crud ca si fiarele. De aceea si dumnezeiasca Scriptura da nume
de animale, iar umeori de fiare, oamenilor cinstiti cu ratiunea, dar stapi-

niti de patimi. Uneori ii numesie ciini, din pricina nerusinarii si indraz-

nelii lor : «Ciini mutf, care nu pot latra» 6
; alteori ii numeste cai, din

pricina desfrinarii lor : <Cai innebuniti dupa femei s-au iacut ; fiecare

necheaza dupa lemeia aproapelui sau» 7
,• alteori ii numeste magari, din

pricina prostiei si a lipsei lor de judecata : «Aldturatu-s-au animalelor

celor lard de minte $i s-au asemanat lor» 8
•, alteori ii numeste lei si leo-

parzi, din pricina firii lor lacome si rapitoare ; alteori aspide, din pri-

5. Ie?., 14, 21—29.
6. Isaia, 56, 10.

7. Ivr., r>, 8.

8. »»s., W, \2.
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clna vlcleniei lor : «Wn//i dp aspldti sub buzele lor» " ; alteori serpl si

vipere, din pricina voninulul 9I rflutfitii lor, precum strlga si fericitul

loan, spuntnd : «$erpi, pul cie vipere, cine v-a aratat sa fugifi de mlnin

ce va sa fie ?» 10 $i le da si alte nume, potrivite cu patimile lor, doar se

vor rusina odata maoar asa, ca sa se intoarca la nobletea firii lor, ca

sa se impace cu cei de aceeasi fire cu ei si sa prefere legile lui Dum-
nezeu in locul patimilor lor, carora au ajuns robi din pricina trindSviei

lor.

IV

Dar nu stiu cum, luat de cuvint, am ajuns sa vorbesc de acestea.

Haide, dar, sa ne intoarcem la subiect si sa vedem ce altceva vrea sa ne
invete astazi acest fericit profet.

Dupa ce a spus : «Aceasta este Cartea Facerii cerului si a pamintu-
lui», merge mai departe si vorbeste mai precis de facerea omului. $i pen-

tru ca mai sus spusese pe scurt : «$i a fdcut Dumnezeu pe om ; dupa
chipul lui Dumnezeu 1-a fdcut pe el» u , acum spune :

«§i a fdcut Dumnezeu pe om, farina luind din pdmint si a suflat in

fata lui suflare de viafd si s-a fdcut omul cu suflet viu» 12
.

Mari sint cuvintele acestea si pline de uimire ! Depasesc mintea

omeneasca ! «^i a fdcut Dumnezeu pe om, luind farina din pamint». Dupa
cum spuneam ca la crearea tuturor fapturilor vazute, Creatorul univer-

sului a facut pe toate altfel de cum lucreaza omul, ca sa se arate si prin

aceasta nespusa Lui putere, tot asa si acum la facerea omului. Ai vazut

ca a intemeiat pamintul pe ape, lucru pe care nu-1 poate primi mintea

omeneasca fara de credinta ; ai vazut la fel ca face, cind vrea, ca toate

stihiile lumii sa lucreze contrar propriilor lor energii. Acelasi lucru ni-1

arata dumnezeiasca Scriptura si acum la facerea omului : «A fdcut,

spune Scriptura, Dumnezeu pe om, luind farina din pamint».

— Ce spui ? A facut pe om luind tarina din pamint ?

— Da, ne raspunde dumnezeiasca Scriptura. Si n-a spus simplu «pa-

mint», ci «farind», ca si cum ai spune partea cea mai proasita si mai de

putin pret din pamint.

Mari si ciudate ti se pair cele spuse ! Dar daca te gindesti cine e

Creatorul, n-ai sa te mai indoiesti de ce s-a facut, ci ai sa te minunezi

si ai sa te inchini puterii Creatorului. Iar daca ai vrea sa cercetezi pe

9. Ps., 139, 3.

10. Male/, 3, 7.

11. Fac, 1, 27.

12. Fac, 2, 7.
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toate cu slabiciuiieti {jliulurllor tale, e firesc sa-U treat:*! prin minte si

aceea ca din paminl mi sir poate face niciodatS trup omenesc, si doar

oale si ulcele, trup ca acesta al nostru niciodata ! Vezi, ca daca nu avem

in minte puterea Creatorului si dacS nu potolim propriile noastre gin-

•duri, care dau la ivealS marea noastra slabiciune de gindire, nu putem

primi inaltimea spuselor Scripturii ? Cuvintele Scripturii au nevoie de

ochii credintei, cu toate ca sint spuse cu mult pogoramint, pe masura

sUibiciunii noastre. Da, cuvintele acestea : «A lacut Dumnezeu pe om $i

a suflat» sint nevredniee de Dumnezeu ; dar pentru noi, din pricina sla-

biciunii noastre, dumnezeiasca Scriptura ni le istoriseste asa, pogorin-

du-se pina la noi, pentru ca, invredniciti de acest pogoramint, sa ne pu-

tem urea la inSltimea aceea.

«^'i a fdcut Dumnezeu pe om, luind farina din pamint». Nu mici

sint gindurile ce ni le trezesc in minte cuvintele acestea cu privire la

smerenie, daca sintem cu mintea treaza. Cind ne gindim de unde-si are

inceput faptura noastra, invatam indata sa ne smerim, sa ne umilim, chiar

<le-am ridica sprincenele de mii si mii de ori. De aceea si Dumnezeu, in-

grijindu-se de mintuirea noastra, a condus asa limba acestui fericit pro-
" fel. La inceput dumnezeiasca Scriptura spusese : «$i -a fdcut Dumnezeu
pc om ; dupd chinul lui Dumnezeu 1-a fdcut pe el» 13 si i-a dat stapinire

peste toate cele vazute ;

u de aceea, ca nu cumva omul, nestiind din ce

e alcStuit, sa-si inchipuie despre el lucruri mari si sa depaseasca hota-

rele sale, dumnezeiasca Scriptura mai vorbeste inca o data de facerea

omului si ne arata chipul alcatuirii lui, inceputul nasterii sale ; ne spune

din ce a fost facut eel dintii om si cum a fost adus pe lumea asta.

Daca dupa ce am primit aceasta mvatatura, daca dupa ce stim ca din

pSmint este inceputul existentei noastre, din acelasi pamint din care

sint plantele, din care sint si animalele necuvintatoare, chiar daca, dato-

rilS iubirii de oameni a lui Dumnezeu, ni s-a daruit un loc de frunte intre

fapturi prin felul in care am fost facuta si prin sufletul nostru nemuritor

— cS datorita iubirii de oameni a lui Dumnezeu avem ratiune si stapinire

peste toate fapturile— daca, deci, dupa ce am primit aceasta invaf;a-

turfi, omul eel facut din pamint, prin inselaciunea sarpelui, s-a gindit sa

ajunga asemenea cu Dumnezeu, in ce nebunie nu ne-am fi rostogolit,

darS acest fericit profet s-ar fi multumit cu prima istorisire despre

facerea omului si n-ar fi vorbit din nou de ea, invatindu-ne cu de-ama-

nuntul cum a fost fScut omul ?

13. Foe, 1, 27.

14. Far., 1, 28 -29.
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Mare lectie de lilosofle este, deci, sfi stim cum am luat naslere.

«§i a facut, spune Scriptura, Dumnezeu pe om, t&rlnd lulnd din pa-

mint si a suflat in fata lui suflare de viata».

Scriptura se foloseste de cuvinte grosolane, pentru ca vorbea oa-

meniior care nu puteau intelege altfel decit cum putem noi intelege (

se foloseste de aceste cuvinte ca sa ne invete ca iubirea de oameni a

lui Dumnezeu a voit ca omul acesta facut din pamint sa aiba suflet ra-

tional, ca sa fie astfel o fiiinta Intreaga si desavirsita.

«$i a suilat, spune Scriptura, in fata lui sullaie de viata». Prin acea«t<1

suflare a daruit celui facut din pamint putere de viafa
;
suflarea aceasta

constituie fiinta sufletului. Si Scriptura a adaugat : «£i s-a facut omul
cu suflet viu». Cel care a fost facut, eel din tarina, odata ce a prim it

prin suflarea lui Dumnezeu suflare de viata, «s-a facut cu suflet vitt>.

— Ce inseamna «cu suflet viu» ?

— Inseamna lucrator, care are, prin lucrarile lui, in slujba sa ma-

dularele trupului, care urmeaza vointei lui. Dar nu stiu cum s-a faciil

ca noi oamenii am rasturnat ordinea aceasta ; atit de mult s-a in tins pd-

catul Inclt sufletul a fost silit sS urmeze voider trupului ,• am sillt su-

fletul, care trebuia sa stea in frunte, ca un stapin, si sa porunceasca, 1-am

silit s3 se coboare de pe tron si sa asculte de placerile trupului ; n-am
mai tinut seama de nobletea lui si de rangul lui eel mare.

Ginde$te-mi-te la rangul creatiei omului ! Gindeste-mi-te ce era

eel plasmuit inainte de a sufla Stapinul in fata lui, inainte de a avea in

el suflarea aceea cane i-a fost suflare de viata si a ajuns suflet viu ! (V
era omul ? Un simplu corp neinsufletit, nelucrStor si la nimic folositor.

Ceea ce i-a dat totul si 1-a ridicat la o atit de mare cinste a fost suflarea

aceea a lui Dumnezeu. $i ca sa vezi aceasta nu numai din cele facute

atunci, ci si din cele ce se intimpla acum in fiecare zi, gindeste-mi-te la

trupul din care a iesit sufletul ! Cit e de urit §i de neplacut ! Dar pentru

ce spun eu cit e de urit si neplacut ? Gindeste-mi-te cit de dezgustator,

plin de miros urit si lipsit de orice frumusete eel care mai iinainte, cind

avea in el sufletul, care-1 conducea, era frumos, placut, plin de grati(>,

plin de pricepere si destoimic spre lucrarea faptelor bune.

Avind, dar, in minte acestea toate si gindindu-ne la nobletea sufle-

tului nostru, sa nu facem nici o fapta nevrednica de el, sa nu-1 murdci-

rim cu fapte urite. Sa nu-1 coborim, supunindu-1 trupului ! Sa nu no ptir-

tam fSrS inima si farS de judecata cu sufletul nostru atit de nobil si in-

vrednicit cu un rang atit de mare. Prin el, noi, caro slntem imbracati cu

in — Sflntul Ionn {iurft ilr Aur
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trup, vora putea, data volm, ajutati si de ajutorul lui Dumnezeu, sS ne
luflm la Intrecere cu puterile cele netrupesti , vom putea, mergind pe

pamimt, s3 traim in eer, cu nimlc mai prejos declt puterile acelea, ba

poate chiar mai mult cu ceva. $i v3 voi spume eu cum. Cum s3 nu fii

Invrednicit de mai mult ajutor de'la Dumnezeu, cind vei fi gasit ca tu,

care esti imbracat cu trup stricaeios, duci aceeasi viat& ca si puterile

cele de sus, c3 ti-ai pastrat nestirbita nobletea sufletului, desi esti supus

nevoilor trupului ?

— Dar cine poate fi gasit asa ?

— Negresit ni se pare lucru cu neputinta' din pricina secetei mari

de virtute. Dar daca vrei sa lafli ca lucrul acesta nu-i cu neputinta, gin-

deste-to la cei care de la inceput pina acum au bineplacut Stapinului

!

La marele loan, la vestitul fiu al celei sterpe, la locuitorud pustiei ,• la

Pavel, dascalul lumii, si la toata adunarea sfintilor ! Toti acestia au avut

aceeasi fire cu noi, au fost supusi acelorasi nevoi trupesti ! Nu mai so-

coti, deci, virtutea un lucru cu neputinta, nici nu te mai trlndavi la sa-

virsirea ei, odatS ce ai primit de la Stapinul atitea pricini ca s-o imbra-

ti^ezi cu usurintS. Stia, doar, Stapinul nostru eel iubitor de oameni ca

ni-i slabS vointa, cS alunecam repede ! De aceea ne-a lasat mari leacuri :

citirea din dumnezeiestile Scripturi, ca, luind din ele necontenit leacurile

trebuitoare, sa ne aprindem de rivna, gindindu-ne la viafa acelor mari

si minunati barbati si sa nu parasim virtutea, ci de pacat sa fugim si sa

facem totul ca sa ajungem vrednici de acele bunatati nespuse, pe care

faca Dumnezeu ca noi toti sa le dobindim, cu harul si cu iubirea de oa-

meni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatalui, impreuna cu

Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor,

Amin.
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«$i a sadit Dumnezeu rai in Eden catre rasarit

si a pus acolo pe omul pe care 1-a facut» 1

I

Cind va vad nesaturat dorul, mare dorinta si incordate mintilp, c-incl

va vSd pe toti indragostiti si intraripati dupa cuvintul duhovnicesc <lc>

invStatura, desi-mi stiu multa-mi saracie, ma straduiesc sS va" intind In

fiecare zi aceasta masa saraca si modesta, incredinjat fiind c3, ! n i I <i
t

• rt

-

rati de dorinta, veti primi cu draga inima cuvintele mele. Ca si cu b»-

catele de pe masa se intimpla la fel. Cind oaspetii au pofta mare de mln-

care, maninea cu mare pofta cele puse pe masS, chiar daca masa e sa-

raca si gazda sarmana ; dar cind mesenilor li-i stinsa pofta de mincaro,

chiar de-ar fi masa bogata si bucatele felurite, nici un folos, c3 nu sint

cei ce pot folosi cu placere cele pregatite. Aici, ins a, pentru cd, datoritS

harului lui Dumnezeu, rivna voastrS este vie si masa e duhovnieeasca,

v§ graiesc si eu cu mult drag, stiind ca unor urechi deschise spun aceste

dumnezeiesti invataturi. Plugarul, cind vede ca pamintul e gras si rodi-

tor, il lucreaza cit poate mai bine : scoate plugul si taie brazd3 adincS,

smulge spinii, arunca din belsug semintele si, hranit cu bune nSdejdi,

asteapta in fiecare zi rasarirea celor aruncate ; e cu grija de pamintul

eel roditor si e gata sa primeascS la ^seceris inmultite semintele. Tot asa

si eu ,• cind vad ca zi de zi va creste rivna, ca va infloreste dorul si vli

sporeste zelul, capat si eu bune nadejdi de voi si ma silesc sa predic

dupa puterea mea cu si mai mult zel si tragere de inimS spre zidires

voastra, spre slava lui Dumnezeu si lauda Bisericii.

Haide, daca vreti, sS repet pe scurt cele ce v-am grSLt mai inainte

si apoi sa tree la cele citite azi. Trebuie sa va spun de cele ce v-am vorbit

mai inainte si pina unde, intinzind cuvintul, am terminat cuvintul dc

imvStatura.

1. Far.., 2, 8.
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•$i a tdcut Dumnezeu pe om, spune Scriptura, fdrlnd lulnd din pd-

mlnt $1 a suilat In lata lut sutlare de viafd si s-a fdcut omul cu sutlet

vlu» 2
.

'

Ceea ce spuneam atunci, asta o spun si acum si n-am sS incetez s-o

spun mereu : Mare si nespusa" este iubirea de oameni a Stapimului uni-

versului fa^S de neamul omenesc ! De mult pogoramint s-a folosit pentru

mintuirea noastrS, de multa cinste a invrednicit aceasta fiinta, adica pe
om, aratind si cu fapta si cu cuvintul ca de om poarta de grija mai mult

decit de toate cele ce se vad.

Nimic nu mS impiedicS sa vorbesc si astazi dragostei voastre de ace-

lasi lucru. DupS cum parfumurile dau miros mai puternic cu cit le freci

mai mult in minS, tot a^a si dumnezeiestile Scripturi : cu cit te stradu-

iesti s5 le citesti mai mult, cu atit po|i vedea mai bine comoara ascunsa

In ele si poti scoate din ele si multa si nespusa bogatie.

«$i a lacut Dumnezeu pe om luind tarina din pdmint».

Uita-mi-te la aceasta deosebire chiar de la cele dintii cuvinte

!

Despre felul creatiei tuturor celorlalte fapturi, fericitul Moise ne-a inva-

tat asa : «$i a zis Dumnezeu sd se tacd lumind, si s-a fdcut lumind» 3
;

*Sd se facd tdrie» *
j *Sa se adune apele» 5

; «Sd se tacd lumindtori» 6
;

«Sd tdsaid pdmlntul iarbd veide» 7
,• «Sd scoatd apele thltoare cu suflete

vii» 8
; «Sd scoatd pdmlntul suflet viu» 9

. Ai vazut ca le-a creat pe toate

numai cu cuvintul ? Dar sa vedem acum ce spune si de crearea omului.

«$i a idcut Dumnezeu pe om». Vezi ca prin cuvintele acestea de pogorS-

mint, de care se foloseste Scriptura din pricina slabiciunii noastre, ne

arata in acelasi timp si felul crearii omului §i chiipul deosebit in care a

fost creat ; si, ca sa vorbesc omeneste, Scriptura aproape cS ne arata

ca omul a fost facut cu miinile lui Dumnezeu, precum spune §i un alt

profet : *Miinile Tale m-au fdcut si m-au zidit* 10
. Spune-mi, te rog, dac5

Dumnezeu ar fi poruncit doar atit ca omul sa se faca din pamint, oare

nu s-ar fi faeut ce poruncise ? Negresit ca da ! Dar pentru ca, prin felul

prin care am fost creati, sa ne statortniceascS in suflet invatatura de a

2. Fac, 2, ?.

3. Fac, 1, 3.

4. fac, 1, 6.

5. Fac, 1, 9.

6. Fac, 1, 14.

7. Fac, 1, 11.

8. Fac, 1, 20.

9. Fac, 1, 24.

10. Iov, 10, 8.
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nu ne inchipui despro nol lurrurl mai mari declt ne e firea, de aceea is-

toriseste pe toate In chip precis 9I spune : *A fdcut Dumnezeu urn, lu-

ind farina din pamint ».

II

Vezi si In aceste cuvinte cinstea data" omului. N-a luat pamint, ci

tSrina — ai putea spune eel mai prost pamint — si aceasta taring, luatii

din pamint, a prefacut-o prin porunca Lui in trup. Dupa cum Dumnezeu

adusese pamintul din nefiintS, tot asa si acum, cind a voit, a prefacut

in trup tarina, din pamint. Bine este acum sa strig cu fericitul David :

*Cine va grdi puterile Domnului, cine va face auzite toate laudclc

Lui ?» n . Prin toate i?i arata Dumnezeu iubirea Sa de oameni ! $i ca a fa-

cut din tarina o fiinta ca aceasta $i ca 1-a ridicat la atita cinste $i ra

1-a incarcat chiar de la inceput cu atitea binefaceri !

«$i a suflat in fata lui suflare de viaia ; §i s-a fdcut omul cu sulh't

viu».

Tilcuind aceste cuvinte unii oameni nesocotiti, minati do proprillo

lor ginduri, fara sa tina seama de pogoramintul cuvintelor Scripturii 9

1

fara sa aiba o judecata vrednica de Dumnezeu, incearca sa spuna cfi su-

fletul este din fiinta lui Dumnezeu. Ce nebunie ! Ce sminteaia ! Atltrti

'si atitea cai de pierzare a croit diavolul celor ce vor sa-i slujeasca I f>i

ca sa"vezi, uita-te ca cei ce slujesc diavoluilui se contrazic intre ei. Unii

din ei, intemeiati pe cuvintul «a suflat», spun ca sufletele sint din fiinta

lui Dumnezeu ; altii, dimpotriva, spun ca sufletele se prefac in fiinta co-

lor mai necinstite animale. Poate fi, oare, o prostie mai mare ca aceasta ?

Pentru ca li s-a intunecat mintea si nu mai inteleg sensul adevarat al

Scripturii, ca si cum li s-ar fi orbit privirile mintii, se arunca, contra-

zicindu-se unii pe altii, in prapastie : unii inaltind sufletul peste valoa-

rea lui, altii cobbrindu-1 sub valoarea lui. Daca I-am atribui gurS lui

Dumnezeu, pentru ca Scriptura spune : «A suflat in fata lui», atunci ar

trebui neaparat sa-I atribuim si miini| pentru ca a spus : «A fdcut po

om». Dar ca nu cumva, fara voia mea, sa pun in fata voastrS fleccirelile

acelora si sa fiu silit sa vorbesc si eu ce nu se cuvine, haide sa intoar-

cem spatele prostiei si nebuniei lor si sa urmarim scopul dumnezeiestil

Scripturi, care se interpreteaza pe ea insasi ; numai ca ni se cere un

singur lucru : sa nu ne uit&m la grosolania cuvintelor, ci sa intelegem

aceea ca slabiciunea mintii noastre este de vin5 ca Scriptura foloseste

cuvinte atit de grosolane, adica cuvinte nepotrivite fiintel Dumnezeirii.

Auzul nostru omenesc nici n-ar fi putut intelege altfel cuvintele Scrip-

turii, daca nu ar fi avut parte de un pogorilmint atit do mare.

11. Ps.. 105, 2.
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GIndindu-ne, dor, gl la slablclunea noastra" si la aceea ca cele spuse
In Scriptura sint spuse despre Dumnezeu, s5 inteiegem cuvintele Scrip-

turii asa cum e firesc sa fie spuse despre Dumnezeu ,- s5 nu coborim
Dumnezeirea, atribuindu-i formS omeneasca si madulare, ci sa gindim
toate cum se cuvine lui Dumnezeu, c5 Dumnezeirea este simpla, necom-
pusa si fSrS forma. Daca ne-am lasa dusi de gindurile noastre si I-am
atribui lui Dumnezeu madulare si chip omenesc, am cadea, fara sa ne
dam seama, in necredinta eleneasca. Deci cind auzi ca Scriptura spune :

*A iacut Dumnezeu pe om», gindeste-te la puterea aceea care a spus :

*Sd se taca», iar cind auzi : «A sutlat in fata lui suflare de viat&», gin-

deste-te iarasi ca a hotarit ca, asa precum a adus la fiinta puterile cele

netrupesti, tot asa a hotarit ca si acest trup facut din tarina sa aiba su-

flet rational, care sa poata folosi madularele trupului. Trupul creat la

porunca StSpinului statea ca o unealta ce avea nevoie de cineva care sa

o miste ; dar mai bine spus, stStea ca o lira care avea nevoie de cineva,

care sa poat3, prin arta si priceperea lui, sa inalte, prin madularele tru-

pului, ca prin niste coarde, cintarea cuvenita Stapinu'lui.

«A suflat in fata lui suflare de viatd si s-a facut omul cu suflet viu».

— Ce inseamna «a suflat suflare de viatd» ?

— Dumnezeu a voit si a poruncit ca trupul creat de El sa aiba pu-

tere de viata, care s-a facut in el in suflet viu, adica activ, care poate

prin miscarea mSdularelor sa-si arate maiestria sa.

HI

Uita-te cita deosebire este intre crearea acestei minunate fiinte ra-

tionale si crearea animalelor ! Cind a creat animalele, Dumnezeu a spus :

*Sd scoatd apele tiritoare cu suflete vii» & si indatS au iesit din ape ani-

male insufletite. La fel si pamintului i-a spus : *Sd scoatd pamintul su-

llct viu» 13
. Cind a facut pe om n-a mai grait asa, ci mai intii i-a creat

trupul din tarinS si dupa aceasta i-a dat putere de viata, adica sufletul.

Pentru aceasta spunea Moise despre animale : «Singele animalului este

sufletul animalului» 14
. Sufletul omului, insa, este netrupesc si nemuritor,

mult superior trupului si atit de deosebit de el cit e de deosebit trupes-

cul de netrupesc.

Dar poate ca ma va intreba cineva :

— Dar daca sufletul este mai de pret decit trupul, pentru ce a fost

creat intii ceea ce este mai de putin pret ?i apoi ceea ce este mai mare
si mai de pret ?

12. Fac, 1, 20.

13. Fac, 1, J4.

14. ;.cv., 17, 11.
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— Nu vezi, iubite, rH s-a facut la fel ?i cu crearea lumli ? DupH cum

mai intii a creat cerul §1 pSmlntul, luna, stelele si celelailte si animal ele

cele necuvintStoare si In urmH pe om, cfiruia avea sS-i incredinteze st.1-

pinirea peste toate acestea, tot asa si la crearea omului : mai Intii 1-a

fScut trupul si apoi sufletul, partea cea mai de pret. DupS cum anima-

lele, care aveau sa slujeasca omului, au fast create inaintea omului, pen-

tru ca sa fie gata spre slujbS omului, care avea sa se foloseascS de ele,

tot asa si trupul a fost creat inaintea sufletuM, pentru ca atunci cind

Dumnezeu, potrivit nespusei Lui intelepciuni, va crea sufletul, sufletul

sa-si arate prin miscSrile trupului propriile sale lucrari.

«$i a sadit — spune Scriptura — Dumnezeu iai in Eden, catrc ra-

sdrit ,• si 1-a pus acolo pe omul pe care 1-a tacut» u .

Dupa ce Stapinul universului si-a aratat iubirea Sa de oameni fcitii

de omul pentru care a creat pe toate cele vazute si le-a adus la liinUi,

incepe indata sa reverse asupra lui binefacerile Sale.

«£i a sadit Dumnezeu, spune Scriptura, rai in Eden catrc rfisarlt-.

Uita-te si aici, iubite! Daca nu intelegem cu cuviinta dumnezeiascrt

aceste cuvinte, cSdem neapSrat in adinca" prSpastie. Ce n-ar putea spune

si de aceste cuvinte cei care IndrSznesc sS inteleaga omeneste toate cele

spuse de Dumnezeu ? «£i a stidit Dumnezeu rai». Te intreb : A avut

Dumnezeu nevoie de sapa, a avut nevoie de plugarie si de celelalte

munci agricole, ca s3 infrumuseteze raiul ? Doamne fereste ! Deci, si

aici, trebuie sa intelegem cuvintul «a sdditn in intelesul c3 a poruncit sfi

se faca pe pamint rai, in care sS locuiasca" omul ce fusese creat. CS pen-

tru om fusese creat raiul, asculta ca o spune Scriptura : «£i a sadit Dum-

nezeu rai in Eden catie rdsarit si a pus acolo pe omul pe care 1-a iacut*.

Fericitul Moise a lasat in scris si numele locului, ca s3 nu poata in-

sela mintile oamenilor simpli, cei ce voiesc sa flecSreasca zadarnic si

sa spunS ca raiul nu a fost creat pe pamint, ci in cer, si sa" viseze si alte

basme la fel cu acestea. Daca, chiar cu toata precizia folositS de dum-

nezeiasca Scriptura, unii din cei ce se lauda cu eloeinta lor si cu inte-

lepciunea lor lumeasca indraznesc sa graiasca" impotriva celor scrise in

Scriptura si sa spuna c5 raiul n-a fost facut pe pamint si altele decit cele

ce sint spuse de dumnezeiasca Scriptura, daca gindese cum nu este scrls,

ci impotriva celor scrise, si socot ca cele spuse despre pSmint sint spuse

despre cer, unde n-ar fi alunecat acestia dacS fericitul Moise, miscat de

Sfintul Duh, nu s-ar fi folosit de aceste cuvinte smerite si de pogoro-

15. Fac, 2, 8.
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mint ? Si doar Scripluia, ctnd vrea sa ne invete astfel do lucruri, se in-

terpreteaza pe sine Ins&tl $1 nu lasa pe cititor sa rat&ceasca ! Dar pentru

ca mul|i vorbesc nu pentru ca sa aiba vreun cistig din dumnezeiestile

Scripturi, ci ca sS incfaite auzul ascultStorilor cu ce le trece prin minte,

de aceea se straduiesc sS atraga luarea aminte nu asupra celor de folos,

ci mai cu seamS asupra celor ce pot incinta. De aceea va rog sa inchi-

deti urechile unora ca acestora si sa urmati canonul Sfintei Scripturi. Iar

clnd auzi, iubite, ca «a sddit Dumnezeu mi in Eden catre rasariU, in-

telege cu cuviinta dumnezeiasca cuvintul «a sddit», intelege ca «a po-

runcit».

Crede cele ce spune mai departe Scriptura, crede cS raiul a fost fa-

cut in locul in care a spus Scriptura. A nu crede in cele scrise in dum-
nezeiasca Scriptura, ci a introduce altele din mintea ta, socot ca acest

lucru aduce mare primejdie pe capul celor ce indraznesc sa facS aceasta.

«$i a pus acolo pe omul pe care 1-a fdcut».

IV

UitS-te cita cinste i-a dat indata omului ! L-a creat in afara raiului ;

dar indata l-a bagat in rai, ca sa simta prin cele facute binefacerea si

sS cunoascS prin fapte cinstea ce i-a dat, cind l-a dus in rai. «$i a pus

acolo pe omul pe care l-a facut». Cuvintul «l-a pus» trebuie sa-1 intele-

gem iarSsi c5 a fost spus in locul cuvintului : «a poruncit sa locuiasca

arolo»
; pentru ca si vederea raiului si petrecerea ac'olo sa-i pricinu-

iascS multa placere si sa-1 indemne sa-I multumeasca lui Dumnezeu si

sa-I fie recunoscator, gindindu-se cit bine a primit fara sa fi facut inca

ceva care sS-1 merite.

Sa nu te uimeasca, dar, cuvintul : «l-a pus» ! Este totdeauna obiceiul

Scripturii ca, pentru noi si pentru falosul nostru, sa se foloseascS de cu-

vinte omenesti. Si ca sa cunosti asta, iata ca si mai imainte, cind a creat

luminStorii, s-a folosit de acelasi cuvint, spunind : «$i i-a pus pe ei in

tdria cerului» i6 nu in sensul ca i-a Infipt in cer — ca fiecare isi are dru-

mul lui, mutindu-se din loc in loc — , ci ca sa ne invete ca a poruncit

ca ei sa fie pe cer asa cum a poruncit ca omul sS traiascS in rai.

<$i a iacut Dumnezeu — spune Scriptura — sa rdsara inca din pa-
mint tot pomul frumos la vedere si bun la mincare si pomul vielii in

mijlocul raiului si pomul cunostintei binelui si rdului» i7
.

16. rac, l, 17.

17. Fac, 2, 9.
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Jala iaravi §i un alt chip d« blnefaeere spre cinstea' celui care a fost

creat ! Dumnezeu a volt ca omul stt loculasca In rai i
de aceea a porun-

cit ca din paminl sa rasurfi felurlti arbori, care in lacelasi.timp sa incinte

prin InfStisarea lor si sci fie buni ?i de mincare. «Tot pomul, spune

Scriptura, tiumos la vedere*, adica la infStisare, §i *bun la mlncaro,

adica sa poata bucura prin vederea lor si sa poata da multa placere prin

mincarea fructelor lor ; iar prin multfmea si belsugul pomilor sa prkinu-

iasca bucurie celui ce avea sa se foloseasca de ei. Cind Scriptura a

spus : «tot pomul» a vrut sa spuna ca pamintul a dat din el tot felul de

pomi pe care i-ai putea numi.

Ai vazut ce vietuire lipsita de nevoi si de necazuri ? Ai vazut ce

via|a minunata ? Ca un inger traia omul pe pamint ; era imbracat cu

trup, dar nu era supus nevoilor trupesti. Ca. un imparat, impodobil cu

purpura si diadema, imbracat in porfira, asa se desfata omul in rai, aviiul

cu inlesnire totul din belsug.

«§i pomul viefii m mijlocul raiului $i pomul cuno$tinfei binclul ,>•/

raului».

DupS ce dumnezeiasca Scriptura ne-a invatat ca la porunca Stttpl-

nului pamintul a dat tot felul de pomi, frumosi la vedere 5i buni lu min-

care, a spus : «4>i pomul vietii in mijlocul iaiului $i pomul cuno$tinlcl

binelui $i rdului».

Stapinul eel iubitor de oameni, ca Un Creator ce era, cunostea nuti

dinainte vatamarea ce avea sa i se nasca omului in scurgerea vremii din

pricina tihnei lui din rai. De aceea a pus in mijlocul raiului si pomul

vietii §i pomul cunostintei binelui si raului, pentru ca Dumnezeu avea,

nu dupa multa vreme, sa-i porunceasca sa nu manince din pomul cxmos-

tin|ei binelui si raului. Scopul acestei oprelisti a fost ca omul sS poata

sti ca prin harud si iubirea de oameni a lui Dumnezeu are atita fericiro

si ca Dumnezeu este Stapin si Creator si al firii lui, si al tuturor celor

vazute.

Pentru aceasta, dupa ce a facut pomenire de pomi, Scriptura ne vor-

be§te in continuare si de numele riurilor si de despartirea lor, cum ar

spune cineva ; ca din riul care uda raiul ieseau alte patru riuri, care Im-

parteau regiunile pamintului 18
. Dar poate ca cei care vor sa vorbeasc&

dupa propria lor intelepciune nu ingaduie iarasi ca aceste riuri sa fie

riuri, nici apele sa fie ape, ci cautS sa convinga pe cei ce vor sa-si dea

lor spre ascudtare auzul, ca sS-si inehipuie cu totul altceva. Noi, Insa, vfi-

rog, sa nu dam ascultare acestora, ci sa ne astupSm urechile la glasul

18. Fac, 2, 10—14.
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lor, s3 dam crozare cuvintetor dumnezeiestii Scripturi, urmind spusele

ol. S3 ne strSduim sii punem In sufletele noastre InvatSturile cele sanS-

toase si odata cu asta sa ducem si viafa curata, pentru ca si viata s3 dea

rn8rturie de dogmele noastre, dar si dogmele sS ne arate viata vrednica

de credintS. Nu avem nici un folos daca dogmele ne sint drepte, dar

viata stricata ; si iarasi nici nu putem cistiga ceva de folos pentru. mintu-

irea noastra daca avem viata curata, dar nu tinem seama de dogme. Se

ruvine, dar, sa ne impodobim cu amindoua, si cu invataturi drepte si cu

viata curatS, daca vrem sa scapam de iad si sa dobindim impSratia. Spu-

ne-mi, ce folos ai de un copac care se intinde mult in sus, e plin de

frunze, dar e gol de fructe ? Tot as-a si crestinului nu-i sint de nici un

folos dogmele drepte, daca viata lui e stricata. De aceea si Hristos fe-

riceste pe cei ce au si viata curata si dogmele drepte, zicind : «Fericit

eel ce face $i invafd* l9
. Invatatura cu fapta este mai buna si cu mult

mai vrednica de credinta decit invatatura cu cuvintul.Un om ca acesta

poate sS invete chiar cind tace, chiar cind nu e vazut : pe unii prin in-

ftltisarea sa, pe altii prin auz ; se va bucura de multa bunavointa de la

Dumnezeu, pentru cS face sa fie slavit StSpinul sau nu numai prin viata

sa, ci prin viata celor ce se uita la el. Un om ca acesta va inalta multu-

miri si laude Dumnezeului universului prin mii de limbi si prin mii de

guri. Se vor minuna de el si de Stapinul lui nu numai cei ce-1 cunosc si

cei care sint martorii vietii lui, ci si cei care nu-1 cunosc, dar au aflat de

la altii viata lui, cei care loeuiese departe, in t&ri departate. Vor res-

pecta covirsitoarea lui virtute nu numai prietenii lui, ci si dusmanii.

Atit de mare este puterea virtutii ca inchide gurile si leaga limbile chiar

ale acelor oamerii care due razboi virtutii. Dupa cum cei bolnavi de

ochi nu indraznesc sa priveasca la soare, tot asa nici pacatul nu poate

privi la virtute, ci se retrage, intoarce spatele si-si marturiseste infrin-

gerea.

Incredintati de adev5rul acesta, sa ne lipim de virtute si sa ne rin-

duim cu strSsnicie viata noastra ( sS ne straduim ca sa ne departam, cu

cuvlntul si cu fapta, chiar de pacatele care par mici si neinsemnate. Daca
ne dep3rt§m de pScatele cele mici, nu vom cadea niciodata in pacate mai
mari ; iar cu timpul vom putea, bucurindu-ne si de ajutorul eel de sus,

s5 s5vir§im si cele mai mari virtuti, sS scapSm de osinda ce ne ameninta
?i sS dobindim bunatatile cele vesnice, cu harul si iubirea de oameni a

Domniilui nostru Iisus Hristos, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfintul

Duh, slavS, putere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

19. Matei, 5, 19.
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«§i a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care 1-a facut

si 1-a pus in raiul desfatarii ca sa-1 lucreze

si sa-1 pazeasca» 1

I

Daca vreti, sa continui iarasi si astazi sirul spuselor de ieri si sa ma
straduiesc sa va urzesc cu ele invatatura cea duhovniceasca. Mare este*

puterea ascunsa in cele citite de curind ! De aceea se cuvine sa ne co-

borim in adincul lor, sa cercetam totul cu de-amanuntul, ca sa culegem

din ele folosul. Daca cei care vor sa gaseasca in mare pietre pretioase

indura atitea necazuri si osteneli si se arunca in furia apelor ca sa afle

ce cauta, apoi cu mult mai mult trebuie sa ne incordam noi mintea si sa

ne coborim in adincul spuselor Scripturii, ca asa sa punem mina pe

aceste pietre pretioase. Dar sa nu te sperii, iubite, cind auzi de adinc.

Alci nu este iures de ape fara rinduiala ! Aici harul Duhului ne lumi-

neaza mintea, ne ajuta sa gasim cu usurin^a ce cautam si ne usureaza

toata osteneala. Gasirea celorlalte pietre pretioase nu-i aduce atit de

mare folos celui ce da peste ele ; de multe ori il pagubeste chiar, pu-

nindu-i de nenumarate ori viata in primejdie ; iar bucuria gasirii lor nu-i

atit de mare cit e de mare supararea ce-o indura dupa ce le-a gasit : des-

chide impotriva lui ochii invidiosilor si porneste la lupta impotriva lui

pe lacomi. Asa ca gasirea acelor pietre nu numai cS nu aduce vreun fo-

los vietii noastre, dar mai este si pricina de multe lupte : hraneste laco-

mia, aprinde cuptorul iubirii de argint, asalteaza sufletul celor stapiniti

de aceasta patima. Cu pietrele pretioase duhovnicesti n-ai a te teme de

asa ceva ; bogatia adunata din ele este nespusa, placerea nevestejita si

intrece cu mult bucuria pricinuita oamenilor de celelalte pietre. $i de

lucrul acesta, asculta-1 pe David, care zice : *Doiite sint cuvintele Tale

mai mult decit auiul 91 piatra pretioasa» 2
. Vezi ca vorbind de asa soco-

1. Fac, 2, 15.

2. Ps., 18, 11.
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tltole pietre protloaso nu s-a multumit numai cu comparatia, ci a adau-

gat si cuvintul *nuii nmlt» si numai atunci a aratat superioritatea cuvin-

telor lui Dumnezeu ? *Mal mult declt aurul $i piarra pretioasa». GraiestO'

asa nu pentru cS numai at it de dorite sint cuvintele dumnezeiesti, ci

pentru ca in ochii oamenilor numaiaurul si pietrele pretioase sint cele

mai dorite ,• si astfel David a aratat superioritatea cuvintelor Duhului
si dorinta arzatoare de ele. $i ca sa vedeti ca dumnezeiasca Scriptura

obisnuieste sa compare totdeauna folosul cuvintelor Scripturii cu lu-

c ruri materiale, ca asa sa arate superioritatea lor, asculta si cele ce ur-

meazil. David adauga : «Mai dulci decit mierea $i fagurul» 3
. $i aici, nu

pentru cS sint numai atit de dulci cuvintele Scripturii, nici pentru ca

pot pricinui numai atita placere, ci pentru cM David n-a gasit intre lu-

crurile materiale altceva cu care sa poata compara dulceata cuvin-

telor dumnezeiesti. De asta a amintit de miere si de fagure ,• si asa a

arStat iarasi superioritatea invataturilor duhovnicesti si a spus ca mai
mare este plScerea invataturilor duhovnicesti. Si vei vedea ca Hristos

in Evanghelii se foloseste de aceeasi regula. Cind le vorbea ucenicilor

Sai §i ucenicii doreau sa cunoascS talmScirea pildei celui ce a semanat
sSminta bunS in tarina §i a vrajma$ului care a aruncat neghina printre

griu 4
, Hristos le-a tilcuit cu de-amanuntul toata pilda

;
le-a spus cine

este eel ce a semanat samin|a buna, ce infatiseaza tarina, pe cine arata

neghinele, cine este eel ce le-a semanat, cine sint seceratorii si cind e

timpul secerisului. Dupa ce le-a descoperit lamurit pe toate, zice : «$i

drepjii vor strdluci ca soarele in impardtfa Tatalui lor» 5
. Asta nu in-

seamna ca numai atita stralucire vor avea dreptii, ci cu mult mai multa ,•

dar a spus atita, pentru ca intre cele vazute nu putea gasi o comparatie
mai buna ca aceasta. Prin urmare, cind auzim in Scriptura astfel de

comparatii, sM nu raminem la cele spuse, ci de la cele materiale si va-

zute s3 ne ducem cu mintea la superioritatea celor duhovnicesti.

Asadar daca putem gasi in Scriptura si placere mai mare si dulceata

mai multa — ca sint dumnezeiesti si duhovnicesti cuvintele Scripturii §i

pot sS nasc3 in sufletele noastre multa bucurie duhovniceasca — , sa as-

cult8m cu mare pofta si puternica dorinta cele spuse, ca s3 plecam acasa,

dupa ce am cistigat aici bogatia cea adevarata si dupa ce am primit din

belsug semintele filosofiei celei dupa Dumnezeu.

3. Ps., 18, 11.

4. Matei, 13, 24—30
5. Male/, 13, 43.
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II

S3 auzim, deci, ce s-a cltit azl. Dar sa-mi fit-i cu mintea lrodz3, sii

scuturati de pe voi orice trind&vie ?i grijS lumeasca' si a?a sa ascultati

cele spuse ! Sint legi dumnezeie$ti pogorlte de sus, din ceruri, spro mtn-

tuirea noastra. DacS la citirea scrisorilor impSratesti se face multa" li-

niste. daca este alungat orice zgomot si orice tulburare si toti stau cu

urechile incordate, doritori sa auda ce spun scrisorile imparatesti, si pri-

mejdie mare ameninta pe eel ce face chiar un mic zgomot si intrerupe

•sirul cititului, apoi cu mult mad mult aici trebuie sa stati cu frica si cu

cutremur, sa faceti molcum, sa alungati tulburarea gindurilor, ca s3 si

puteti intelege cele spuse, iar Imparatul cerurilor, vazindu-va asculla-

rea, sa va invredniceasca si de mai mari daruri.

Sa vedem, dar, ce ne invata si acum fericltul Moise, care nu givi-

ieste acestea numai cu propria lui gura, ci insuflat de harul lui Duin-

nezeu.

«$i a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care 1-a lacut*.

Bine a pus dumnezeiasca Scriptura, chiar de la inceput, acesle dou.i

nume ! Ca n-a spus numai «Domnul» si a tacut, ci a adaugat si «Dum-

nezeu». Cu asta ne-a dat o inv&taturS tainica si ascunsa, ca sa putem sli

ca, fie de auzim numele Domn, fie de auzim numele Dumnezeu, nu este

nici o deosebire intre aceste nume. N-am amintit fara de rost acoasla, ci

ca atunci cind auzi pe Pavel spunind : *Este un singur Dumnezeu, fatal,

din Care sint toate, si un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sint

toate* 6
, sa nu socotesti ca este vreo deosebire intre cuvinte, c>\ un cu-

vint aratS. pe unul mai mare, iar celalalt pe unul mai mic. Scriptura iu-

trebuinteaza far& deosebire aceste cuvinte, ca sa nu le mai dea nici o

putinta vrajmasilor credintei sa mai introduce vreo nascocire proprie in

dreapta invatatura. Si ca sa vezi ca dumnezeiasca Scriptura nu rostesle

nici un cuvint la intimplare, uitS-te cu luare aminte la cele spuse acuin :

«$i a luat Domnul Dumnezeu». Deispre cine vrea ereticul sa fie spus

aceste cuvinte ? Numai despre Talall ? Bine ! Asculta-1, dar, pe Pavel,

Spunind : «£ste un singur Dumnezeu, Tatal, din Care sint toate, si un

singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sint toate». Vezi cS numele Doni/i

este dat Fiului ? Cine ar mai putea spune acum. c£ numele Domn e mai

mare decit numele Dumnezeu ? Vedeti cita absurditate si cita blasfemie ?

Cind un om nu vrea sS urmeze canonul dumnezeiestii Scripturi, ci vrea

6. / Cor., 8, 6.
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sfl Uufl loc proprillor lul glndurl, tulburS mintea si aduce In InvStatura

cea s&n&toasa' lupte de cuvinte si discutii f3r5 de sfirsit.

«£i a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care 1-a fdcut si 1-a pus

in raiul desfdtdrii ca sd-1 lucreze si sd-1 pdzeascd».

UitS-te cita grija are Dumnezeu de omul pe care 1-a creat ! Ieri fe-

ricitul Moise ne-a invajat spunind : «A sddit Dumnezu raiul si 1-a pus
acolo pe om» 7

, in loc de : «A voit ca omul sa-si aiba acolo locuinta, ca sa

locuiascS in desfatarea raiMlui». Astazi ne arata iara^i nespusa iubire

de oameni a lui Dumnezeu fata de om, $i repetind cuvintul zice : «$i a

luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care 1-a fdcut si 1-a pus in raiul des-

fdtdrii". N-a spus simplu : «ln rai», ci a adaugat : «al desfdtdrii», ca sa

ne arate covirsitoarea placere de care avea sa se bucure omul datorita

locuintei lui. $i dupa ce a spus : «L-a pus pe el in raiul desfdtdrih, a
adSugat : «ca sd-1 lucreze si sd-1 pdzeascd». $i acesta este semnul unei

mari purtari de grija. Dar pentru ca locuirea in rai il umplea pe Adam
de toat3 desfStarea, pentru ca era incintat de privelistea pe care o vedea
si de bucuria ce i-o dadea aceasta desfatare, de aceea, pentru ca omul
sci nu alunece din pricina covirsitoarei tihne si desfatari — «Ca lenevi-

rea duce la orice pdcat» 8 — Dumnezeu i-a poruncit sa lucreze raiul si

s3-l pSzeasca.

— Dar as putea fi intrebat : Raiul avea nevoie sS fie lucrat ?

— Nu spun asta ! Dar Dumnezeu a vrut ca omul s5 aiba deocam-

data putina grija de paza raiului si de lucrarea lui. Daca omul ar fi fost

cu totul scSpat de oboseala, indata ar fi alunecat spre trindavie din pri-

cina marii lui tihne ,• asa, insa, implinind o munca lipsita de durere si de

greutStir putea fi mai intelept. La fel, cuvintul «ca sd-1 pdzeascd», n-a

fost adSugat far5 rost. Cuvintul acesta este cuvint de pogoramint ; s-a

spus ca omul sa poata sti ca este supus unui Stapin, Care, dindu-i o atit

de mare desfatare, i-a dat odata cu desfatarea si pazirea raiului. Dum-
nezeu face totul si savirseste totui spre folosud nostru ; si tot spre folosul

nostru a daruit omului si desfatarea si tihna. Daca Dumnezeu, din pri-

cina covirsitoarei Lui iubiri de oameni, ne-a pregatit, inainte de a fi nea-

mul nostru, acele bunatati negraite, precum Insusi spune : «Veniti bine-

cuvintatii Pdrintelui Meu de mostenifi impdrdfia cea pregdtitd voud

Inainte de intemeierea lumii» 9
, apoi cu mult mai mult ne va da din bel-

sug toate cele de pe lumea asta.

7. Fac, 2, 8.

8. inf. Sir., 33, 32.

9. Matcl, 25, 34.
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Atitea si atitea binefaceri a facut Dumnezeu omului pe care 1-a

creat ! Mai intii 1-a adus de la nefiinta la fiinta ; apoi 1-a invrednicit de

i-a facut trup din farina . apoi, ceea ce e mai insemnat, prin suflare, i-a

daruit suflet ; apoi a poruncit sa se faca raiul si a rinduit ca omul sa

locuiasca acolo ; dupa aceasta iarasi, ca un tata iubitor, ii da omului, ca

sa nu alunece, ca unui copil tinar care se bucura de toate libertatile si

inlesnirile, si o mica si neinsemnata grija ; ii porunceste Stapinul Dum-
nezeu lui Adam sa lucreze si sa pazeasca raiul, ca impreuna cu desfa-

tarea mare pe care o avea, impreuna cu multa libertate si tihna, sa aiba

si aceste doua mici griji, care sa-1 impiedice sa mearga mad departe.

Acestea sint deocamdata binefacerile date de Dumnezeu omului ce fu-

sese creat ; cele date mai pe urma, ne arata iarasi covirsitoarea Lui iubire

de oameni si pogoramintul aratat omului, datorita tot bunatatii lui Dum-
nezeu. Caci ce spune Scriptura ?

«$i a sidtuit 10 Domnul Dumnezeu pe Adam» n
.

lata ca si aici Scriptura foloseste aceleasi cuvinte ca mai sus :

«Domnul Dumnezem, pentru ca prin repetarea acestor cuvinte sa pri-

mim o invatatura precisa si sa nu suferim pe cei care indraznesc sa im-

parts aceste doua nume : unul sa-1 dea Tatalui, iar pe celalalt FiuluL

Pentru ca fiinta amindurora este una, de aceea si dumnezeiasca Scrip-

tura da, fara deosebire, acelasi nume cind Tatalui, cind Fiului.

«$i a sfatuit, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu pe Adam, zicind».

Se cade, la auzul acestor cuvinte, sa ne uimim de iubirea de oameni

a lui Dumnezeu, care depaseste orice cuvint, aratata noua prin aceste

scurte cuvinte : «$i 1-a sfatuit», spune Scriptura. Vezi cita cinste ii da

omului, chiar de la inceput ? N-a spus : «I-a poruncit», sau : «I-a dat

ordin».

— Dar ce ?

— «L-a sfatuit». Dupa cum un prieten vorbeste prietenului sau de

cele de neaparata trebuinfa, tot asa si Dumnezeu vorbeste cu Adam ;

10. 'EvetEtXaxo de la evteXXto, al carui sens este a recomanda. a comanda, a po-
runci, a ordona. Traducatorii romani ai textului sflnt, ca de altfel si traducatorii in alte

limbi, au tradus acest cuvint prin eel mai frecvent sens al lui : «a porunci» ; dar iata

ca sfintul loan Gura de Aur, in comentarul sau, pentru ratiuni pe care cu usurinta le-

poate afla fiecare, lasa la o parte sensul curent al cuvintului si foloseste primul lui

sens : «a recomanda*, adica a *si&tui», care sta pe alta linie semantica decit «a po-
runci* ca una este « slatui», si alta este «a porunci*. E drept, cuvintul «a siatui»

este tot o porunca ; dar este o porunca indulcita, pornita dintr-un suflet plin de dra-

goste pentru eel sfatuit ; si tocmai acest sens il vrea sfintul loan Gura de Aur pentru
evteXXco, folosit in acest text al Sfintei Scripturi.

11. Fac, 2, 16.
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aproape c& voh'slo ca, prln cinstlrea atit de mare pe- care i-o del lui

Adam, sS-1 induplece srt-I asculte sfaturile.

«§i l-a stutuit Dumnczeu pe Adam zicind : Din tot pomul eel din

icii sd mdninci, dar din pomul cunostintei binelui si rdului sd nu min-

cati din el, cd in ziua In care veti minca din el cu moarte veti rnuri* 12
.

Tare usoara' e porunca, dar cumplita este trindavia, iubite ! Dupa
cum trindSvia ne face s_ ni se para grele lucfurile usoare, tot asa rivna

?i luarea aminte fac usoare pe cele grele. Spune-mi, ce sfat poate fi mai
u?ar decit acesta ? Ce cinste poate fi mai mare decit cinstea data de
Dumnezeu ? I-a dat sa locuiasca in rai, sa se incinte de frumusetea celor

Vclzute, s3 se bucure de priveld^tea raiului si sa culeaga mare placere de

pe urma acestei desfatSri. Gindeste-te ce minunat era sa vezi pomii plini

de roade, felurimea florilor, varietatea ierburilor, bogatia frunzelor si

toate celelalte cite era firesc sa fie in rai, si intr-un rai sadit de Dum-
nezeu ! De aceea dumnezeiasca Scriptura, luindu-o inainte, a spus : «A
rdsdrit Incd din pdmint tot pomul frumos la vedere si bun la mincare» 13

,

ca sa putem sti ca omul, bucurindu-se de atit de mare belsug, a calcat

sfatul ce i s-a dat, din pricina marii lui neinfrinari si trindavii. Gin-

deste-mi-te, iubite, la cinstea covirsitoare cu care a fost invrednicit

!

I s-a dSruit in rai masa proprie si deosebita, ca sa nu creada ca are si

el aceeasi hrana cu animalele ! I s-a daruit sa locuiasca in rai ca un im-

parat si s5 se d^sfateze de cele de acolo si, ca un stapin, sa fie despiir-

$it de animalele puse in slujba lui.

«$i l-a sfdtuit, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu pe Adam zicind :

Din tot pomul din rai sd. mdninci, dar din pomul cunostinfei binelui $i

rdului sd nu mincafi din el, ca in ziua in care veti minca din el, cu
moarte veti muri». Aproape ca ii spune : «lti cer, oare, un lucru greu si

impovarStor ? Nu ! I|i ingadui sa maninci din toti pomii ; numai de
acesta te sfatuiesc sa nu te atingi ! Iji hotarasc, insa, si o mare pedeapsa,

ca, inteleptit de fricS, sa pazesti sfatul ce ti-am dat». A facut la fell ca
un st5pin darnic, care incredinteaza cuiva o casa mare ; dar, pentru ca
s8-i ramina intreaga stapinirea asupra casei, cere sa i se dea un mic
venit. Tot asa si Stapinul nostru Cel iubitor de oameni, i-a ingaduit lui

Adam sS se bucure de toti pomii din rai, dar l-a sfatuit sa nu se atinga
de unul singur, ca sa poata sti omul ca are un stapin de Care se cuvine
sil asculte si sa se piece poruncilor Lui.

12. Fac, 2, 16—17.
13. Fac, 2, 9.
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Cine ar putea admira dupa vrednlcie darnicia Stapinului obstese ul

tuturora ? De cite binefaceri nu 1-a lnvrednicit pe Adam fara sa fi facut

inca ceva ! Nu i-a ingaduit sa manince numai din jumatate din pomii ra-

iului, nici nu i-a poruncit sa nu se atinga de cei mai multf din ei si sa

se desfateze cu restul, ci a volt ca Adam sa manince din toti pomii din

rai afara de unul, din care 1-a isfatuit sa nu manince. Dumnezeu a aratat

cu fapta ca n-a- facut asta pentru alta pricina, ci numai pentru ca omul

sa poata sti cine i-a facut binefaceri atit de mari.

Pe linga celelalte, uita-te, si cu acest prilej, la bunatatea lui Dum-

nezeu ! Cu cita cinste a acoperit pe femeia pe care avea s-o faca din

Adam ! Nu fusese inca adusa pe lume femeia si Dumnezeu porunceslo,

ca si cum ar vorbi amindurora : «Sa nu mincati din el» si : «/n ziua In

care ve/i minca din el, cu moarte ve/i muri». A aratat chiar dintru incc-

put ca barbatul si femeia una sint, asa precum zice si Pavel : «Barbalul

este cap femeii» 14
. Dumnezeu vorbeste, deci, ca la doi, pentru ca mal

tirziu, dupa ce o va fi facut pe femeie din el, barbatul sa aiba pricinn n-i

face si ei cunoscuta porunca lui Dumnezeu.

$tiu ca se palavrageste mult despre pomul din rai ! Multi din eel <<•

vorbesc fara nici o teama, cauta sa arunce vina de pe om pe Dumnezou

si cuteaza a zice : «Pentru ce a mai dat Dumnezeu porunca acoasta,

odata ce stia ca omul are s-o calce ?» $i mai spun : «Pentru ce a po-

runcit sa fie pomul acesta in rai ?» $i multe altele. Dar ca sa nu p.lrom

ca talmacim caderea omului, inainte de a ajunge la caderea lui, osle

de neaparata trebuinta sa asteptam istorisirea fericitului Moiso, pentru

ca ajunsi la locul cuvenit sa va invat intelesul adevarat al Scriplurii,

asa cum imi va da harul Duhului a vorbi. $i, cunoscind adevarul celor

scrise in Scriptura, sa inaltati Stapinului cuvenita doxologie si sa nu

invinuiti pe Dumnezeu eel fara de vina, lasind nevinovat pe eel ce a

pacatuit.

Dar deocamdata, dac5 vreti, sa trecem acum la cuvintele urmatoaro

ale Scripturii :

«$i a zis Domnul Dumnezeu : «Nu este bine sa lie omul singur* ir\

lata ca si acum spune iarasi, ca si mai inainte : «Domnul Duirinczcu»,

ca sa ni se infiga in minte aceste cuvinte si sa nu mai socotim mai di».

pret gindurile omenesti decit cuvintele dumnezeiestii Scripturi.

14. Hies., 5, 23.

15. Fac, 2, 18.

Sflnlul limn tiurft Mr Aur



1»2 hUntiii, ioan qiika nr. aui«

*$1 a spus Domtiul Dumnezeu : *Nu este bine sd lie omul slngur».

Vezi cS bunul Dumnozeu nu s-a oprit, ci adaugS binefaceri lingS bine-

facerl ! Pilin de bunState, Dumnezeu vrea sS incarce cu toata cinstea pe
fiinta aceasta cugetatoare i si, pte linga cinste, ii da si un trai lesnicios.

«A zis Domnul Dumnezeu, spune Scriptura : «Nu este bine sd fie

omul singur. Sd-i iacem lui ajutor asemenea lui» 16
.

lata iarasi si aici : «Sd facem». Precum la inceput la facerea omului,

spusese : «Sd facem om dupd chipul Nostru si dupd as~emdnare» 17
, tot

asa si acum, cind avea sa faca pe femeie, se foloseste de acelasi cuvint

si spune : «Sd facem». Cu cine vorbeste ? Nu vorbeste cu vreo putere

create, ci cu Cel nascut din Bl, cu Sfetoicul Cel minunat, Cel tare, Dom-
nul pScii 18

, Fiul Lui cell Unul-Nascut. $i ca sa afle Adam ca fiinta ce va
fi fScutS este de aceeasi cinste cu el, Dumnezeu graieste la fel ca si la

crearea lui. Dupa cum atunci spusese : «Sd facem», tot asa si acum
spune : *Sd-i facem lui ajutor asemenea lui». Amindoua cuvintele au

multa greutate ; si cuvintul «ajutor», si cuvintul «asemenea lui». «Nu
vreau ca omul sS fie singur, spune Dumnezeu, ci vreau sS alba oarecare

mlngiiere din aceasta impreunS vietuire ; si nu vreau numai atiia, ci

trebuie sS-i dau si ajutor asemenea lui», vorbind de femeie. De aceea a

spus : *Sd-i facem lui a)utor» si a adSugat : «asemenea lui», ca nu
cumva cind vezi ca sint aduse indata la existentS fiarele si toate pasarile

cerului 19
, sa socotesti ca e vorba de una din acestea. Chiar daca multe

din animalele necuvintatoare 11 ajuta pe om la muncile lui, dar nici una
la fel cu femeia, inzestrata cu rafiune. De aceea a spus : «Ajutor ase-

menea lui» si a adaugat

:

«$i a fdcut Dumnezeu incd din pdmint toate fiarele tarinii si toate

pdsdrile cerului si le-a adus la Adam sd vadd ce nume le va pune ; si

tot numele pe care 1-a pus Adam sufletului viu, acela a fost numele
lui» 2".

Nu in zadar, nici f3ra de rost a adus Dumnezeu fiarele si pasarile

In fata lui Adam, ca sa le puna nume, ci pentru cele ce aveau sa se

tntimple nu dupa multa vreme. Dumnezeu, cunoscind m-ai dinainte cele

ce aveau sa se intimple, prin cuvintele acestea ale Scripturdi ne arata

16. Fac, l, 18.

17. Fac, 1, 26.

18. Isaia, 9, 6.

19. Fac, 2, 19.

20. Fac, 2, 19.
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marea intelepciune po care a dJfrult*o omulul creat do El, pentru ca

atunci, clnd va cSlca porunca cea datft lul de Dumnezeu, «S nu socote^tl

ca a calcat-o din nestiinttt, ci s& potl sti cfi a cSzut din pricina IrindSviei.

Afla, deci, din punerea numelor animalelor, ca omul era plin do

multa intelepciune. *$i le-a adus la Adam sa. vada ce nume le va pune».

Dumnezeu face asta voind sa ne dea dovada de multa intelepciune a lui

Adam. $i iarasi spune : «£i numele pe care 1-a pus Adam sufletului viu,

acela a fost numele lui».

Dar lucrul acesta s-a facut nu numai pentru ca sa aflam de toteJep-

ciunea lui Adam, ci ca sa ni se arate, prin punerea numelor, ca omul esle

stapinul lor. $i oamenii obisnuiesc sa faca la fell ca sa arate c3 sin I

stapini : atunci cind cumpara robi, le schimba numele. De aceoa Dum-

nezeu il pregateste pe Adam ca pe un :stapin, sa puna nume tuluror

animalelor.

Nu trece cu usurinta, iubite, pe linga cele spuse ! Gindeslc-to t:it

de mare ii era intelepciunea lui Adam, ca sa poata pune nume atilor

neamuri de pasari, de tiritoare, de fiare, de dobitoace si tuturor celor-

lalte animale, domestice si salbatice, cdlor care traiesc in apS, ceilor

care ies din pamint, intr-un cuvint tuturor animalelor si s§ punft fie-

carui neam de animale numele lui propriu si potrivit. «Tot numele,

spune Scriptura, pe care 1-a pus Adam sufletului viu, acela a fost nu-

mele lui». Ai vazut putere desavirsita ? Ai vazut autoritate de stapin ?

Pe linga toate celelalte, gindeste-te si la aceea cS au venit la Adam cu

toata supunerea, ca la un stapin, ca sa primeasca nume, si leii si pan-

terele si viperele si scorpiile si serpii si toate celelalte fiare mai s&lba-

tice decit acestea. $i omul nu s-a temut de nici una din ele.

Sa nu osindeasca nimeni fapturile create de Stapin si sa-si ascutd

limba impotriva Creatorului, dar mai bine spus, impotriva capului lui

si sa spuna acele netrebnice cuvinte : «Pentru ce au fost facute fiarole

sSlbatice ?». Punerea numelor ne arata bine ca toate fiarele s31batic:e,

la fel ca acelea blinde, au recunoscut ca omul le e stapin si ele ii sint

roabe. Numele date atunoi animalelor dainuieste pina astazi, iar Dum-

nezeu a intarit asta, ca sa ne aducem aminte necontenit si de cinstea

pe care a primit-o omul de la inceput de la StSpinul universului, cind

toate animalele ii erau supuse, si sa ne aducem aminle si de pierdereu
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acostci cinsto. Sd no aducem amlnte de toate acestea, ca sS-1 atribulm

omului vina cS, prin parat, ?i-a taiat puterea ce-o avea asupra anima-

lelor.

«$i a pus Adam — spune Scriptura — name tuturor dobitoacelor §i

tuturor pdsdrilor cerului $i tuturor Iiarelor pdmintului» 21
.

La auzul acestor cuvinte, uita-mi-te iubite, la libertatea voii omului,

la covirsitoarea lui pricepere si nu mai spune cS omul nu stia ce e binele

si re e raul ! Cum sa nu fie plin de toata intelepciunea si priceperea

eel ce a putut pune nume potrivite si dobitoacelor si pasarilor si fiarelor,

eel ce n-a incurcat ordinea, nici n-a pus animalelor salbatice numele

ce se potrivea animalelor blinde, si nici n-a dat animalelor blinde nu-

mele potrivit celor salbatice, ci tuturor le-a dat numele ce i s-a potri-

vit ? Pornind de aici gindeste-te, deci, cit de mare este puterea acelei

sufKIri a lui Dumnezeu si cit de mare este intelepciunea sufletului fara

cle trup, pe care i-a daruit-o Stapinul cind a alcatuit din doua substanfe

o fiinta ca aceasta, omul, si minunata si cugetatoare, si cind a unit sub-

stanta netrupeasca a sufletului, mester prea bun, cu trupul ca de un

organ. Asadar, cind te gindesti la intelepciunea atit de mare a acestei

fiinte, sa rSmii uimit de puterea Creatoruilui ! Daca frumusetea cea va-

zuta a cerului te face, pe tine spectator cu judecata sanatoasa, sa inalti

slavS Creatorului, apoi cu mult mai mult aceasta fiinta cugetatoare,

omul, te va face sa lauzi necontenit pe Creator si sa inalti, dupa putere,

slavd StSpinului, cind te gindesti la propria-ti faptura, la covirsitoarea

cinste data tie de Creator, la maretele daruri si la nespusele Lui bi-

nefaceri !

As fi vrut sS comentez si cele spuse mai departe de Scriptura ; dar

trebuie sS-mi opresc aici neaparat cuvintul de inv&tatura, ca sa nu in-

tunec amintirea celor ce-am spus pina acum cu muiltimea celor ce as mai
spune. Ceea ce urmaresc nu este sa va spun multe lucruri. Nu ! Ci va
vorbesc pentru ca sa va ramina inflpte necontenit in minte cele ce vS
spun, pentru ca nu numai voi sa stiti cele cuprinse in dumnezeiestile

Scripturi, ci sa fiti si dascalii altora, sa fiti in stare sa-i invatati si pe altii.

V5 rog, dar, ca fiecare din voi, dupa iesirea de la biserica, sa repe-

tati cu semenii vostri cele auzite aici ? fiecare sa spuna ce-a tinut minte
si sS primeasca de la celalalt cele ce el a retinut. In acest chip sa stringeti

in mintea voastra tot ce ati auzit si asa sa plecati acasa ,• si avind vie in

minte predica, sa framintati in voi insivS aceste dumnezeiesti invataturi.

21. Far., 2, 20.
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De vetf avea mare grljrt do ele yi vK vet' ocupa cu ele mintea, ve{i putea

birui cu usurinta' patlinile ce v8 fiup&rfi $1 veti putea seapa si de uneltirile

diavolului. Demonui eel vlclean, de va vedea c5 sufletul vostru are atita

grija de cele ale 'lui Dumnezeu, ca se gindeste necontenit la ele si ca

le frSminta, nici nu va indrazni s3 se apropie de voi, ci va- fugi indata,

alungat ca de foe de lucrarea Duhului.

Asadar sa ne ocupam mintea cu aceste dumnezeiesti invataturi ca si

noi sa cistigam cele mai mari daruri si ca si pe acela sa-1 putem birui si

sa atragem asupra noastra si mai mult ajutorul lui Dumnezeu. Facind asa,

vom avea spor in tot ce facem ; cele grele vor ajunge usoare, cele ce par

a fi pline de tristete vor lua sfirsit si nimic din cele prezente nu ne va

putea intrista. Daca ne ingrijim de cele ale lui Dumnezeu, atunci si Dum-
nezeu se va ingriji de cele ale noastre si vom strabate in toata linistea

oceanul vietii acesteia. Si cSlauziti de marele Corabier, Dumnezeul unl-

versului, vom ajunge la limanul iubirii Sale de oameni, Caruia slava si

puterea, acum si pururea si in vecii nesfirsiti ai vecilor, Amin.
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«Iar lui Adam nu i s-a gasit ajutor asemenea lui.

$i a adus Domnul Dumnezeu somn adinc 1

peste Adam §i a adormit. /
$i a luat una din coastele lui §i a implinit

cu carne locul ei. §1 a facut Domnul Dumnezeu femeie
din coasta pe care a luat-o din Adam» 2

I

VS multumesc ca afi ascultat cu mare drag predica mea de ieri
;
ca

nu numai ca nu v-ati plietisit de lungimea cuvintului meu, dar m-a^i si

urmarit pinS la sfirsit cu atit interes, incit dorul de ascultare v-a ramas
viu. Asta imi dS bune nadejdi ca veti implini cu fapta cuvintele mele.

Da I Cine asculta cu atita placere arata ca e gata sa prefaca in fapta

cele ce aude. De altfel chiar venirea voastra la biserica, intr-un numar
atit de mare, este o dovada a sanatatii sufletului vostru. Dupa cum foa-

rnea este semn de sSnatate trupeasca, tot a$a §i dorul de cuvintele dum-
nezeiesti este eel mai mare semn de sanatate sufleteasca. Asadar, pentru.

cfi fructul rivnei voastre imi arata ca ati implinit ceea ce ati auzit, haide
s5 dau dragostei voastre si plata fagaduita ieri ,• numesc plata aceasta

InvatStura' duhovniceasca, care poate sa-mi sporeasca si mie celui ce o

plStesc averea si sa va imbogateasca si pe voi cei care o primi|i. De
acest fel sint toate bogatiile cele duhovnicesti ; cu lucrurile materiale

nu-i cu putinta asta. Acolo eel ce plateste isi imputineaza averea, iar

eel ce primeste ajunge bogat ; aici nu-i asa ; ci si eel ce plateste isi

sporeste cu asta mai mult bogatia, dar si cei ce primesc ajung mai bo-

gati.

Asadar, pentru ca si eu sint gata sa-mi arat recuno$tinta, iar voi,

cekce aveti a primi bogatia aceasta duhovniceasca, aveti pregatite sinu-

rile mintii, haide sa-mi implinesc fagaduinta si sa continui tilcuirea celor

1. In textul grec : Ixaxaai<: cuvintul acesta inseamna : pierderea constiintei, nar-

cotizarc, amorjire. Am acceptat, insa, in traducerea mea, vechea lectura : *somn adinc*,

respertind traditia romaneasca a textului biblic.

2. Vac, 2, 20-22.
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citite din fericitul MoIsp, c*a sfi v& dau cu asta plata. Trebule nrapflrat sa

pun in fata voastrn cele citite astazl, pentru ca, cercetind cu de-ama-

nuntul bogafia de gtndurl ascunse In cuvinte, s& o tree dragostei voastre.

Atl auzit de curind ca dumnezeiasca Scriptura a spus :

«/ar lui Adam nu i s-a gasit ajutor asemenea lui».

Ce vrea sa spuria acest scurt cuvint : *lax lui Adam» ? Pentru ce a

mai adaugat conjunctia «iar» ? Nu era de ajuns sa spuna : «Lui Adam» ?

Nu farS rost ma straduiesc sa cercetez acestea si nici din ambitie zadar-

nica, ci pentru ca, cercetind totul cu de-amanuntul in fata voastra, sa vii

invat ca nu trebule lasat la o parte nici eel mai mic cuvint, nici o silabS

din cele ce se gasesc in dumnezeiestile Scripturi. Cuvintele Scripturii nu

sint simple cuvinte, ci cuvinte ale Duhului Sfint ; de aceea poti gasi, cliicir

intr-o silaba, mare comoara. Fiti, va rog, dar, cu mare luare aminte ! Ni-

meni trindav ! Nimeni somnoros ! Dati-mi cu totii treze mintile voaslrc !

Nimeni cu gindurile auirea ! Nimeni sa nu stea aici, tirind cu el <ji i|l

lumestl ! Fiecare sa se gindeascS la vrednicia acestei adunari duhovul-

cesti, ca auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne prin gura profetilor. Asa sil-!?i

deschida fiecare auzul si asa sa aiba incordata mintea, ca nici una din

semintele aruncate de mine sa nu cada pe piatra sau pe cale sau in spini,

ci toata saminta sa fie aruncatS in pamint bun, adica pe latul sufletului

vostru, ca sa va poatS aduce rod imbelsugat si sa inmulteasca semintele

aruncate de mine.
}

Dar sa vedem ce vrea sa ne spuna conjunctia aceasta.

«Iar lui Adam nu i s-a gasit ajutor asemenea lui».

Uita-te ce precisa e dumnezeiasca Scriptura ! Dupa ce a spus : *Iar

lui Adam nu i s-a gasit ajutor», nu s-a oprit aici, ci a adaugat : ((aseme-

nea lui» ; prin acest adaos ne-a aratat pricina pentru care a pus con-

junctia. Cred ca cei sprinteni la minte pot sa prevada de pe acum c<>

vreau sa va spun. Dar pentru ca se cuvine sa va fac tuturor lamurita In -

vatatura si sa. va explic cuvintele mele, haide sa va invat pentru ce

Scriptura a grait a^a. Dar, ingaduiti putin. In cuvintele de mai inainte

ale Scripturii, dupa cum va aduceti aminte, dupa ce dumnezeiasca

Scriptura a spus : «Sa-i lacem lui ajutor asemenea lui» 3
, ne-a vorbit

indata de facerea fiarelor, a tiritoarelor si a tuturor necuvintatoare-

lor
;
ca a spus : «£i a fdcut Dumnezeu inca din pamint toate iiarele si

pasdiile cerului si le-a adus lui Adam ca sa vadd ce nume le va pune» 4
.

Si omul, ca stapin, le-a pus tuturora nume, dind nume potrivit fiecllrui

3. Fac, 2, IB.

4. Fac, 2, 19.
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neam de fiare, dc ptiaflrl i lntr-un cuviat tuturor animalolor, potrivit

intelepciunii date lui de Dumnezeu. Deci Scriptura a vorbit indata de

facerea animalelor, ca sa putem sti ca toate sint necuvintatoare si cu

mult inferioare omului : implinesc si animalele o oarecare slujba, ajuta

pe om la munca lui si sint omului in multe treburi de folos, dar totusi

sint necuvintatoare. Ca il ajuta pe om, o arata. insasi viata ; unele ne

ajuta la caratul poverilor, altele la lucrarea pamintului ; boul trage plu-

gul, taie brazda §i ne da si alte ajutoare la lucrarea pamintului ; asinul,

Iarasi, ne este de mare folos la caratul poverilor
;

§i alte multe animale

ne slujesc la multe trebuinte ale trupului ; oile ne dau lina pentru facerea

hainelor ; caprele, iara§i la fel, ne slujesc cu parul lor, cu laptele si cu

altele pentru hrana noastra. Deci, ca sS nu credem ca despre aceste ani-

male a spus Dumnezeu : «Sd-i iacem lui ajutor», de aceea acum, cind

Isi incepe cuvintul, spune : *Iar lui Adam nu i s-a gasit ajutor asemenea

lui». Fericitul Moise aproape ca ne spune cu acest cuvint «iar», ca toate

aceste animale au fost create si au primit de la Adam nume, dar ca nu

s-a gasit nici una din ele vrednica sa-i fie omului de ajutor. Vrea, deci

Moise sa ne invete ca are sa fie facuta o noua fiinta ; si ca aceasta este

fiinta care avea sa fie creata si despre care zice : «Sa-i iacem lui ajutor

asemenea lui» ; adica de aceea?i fiinta cu el, vrednica de el, intru nimic

inferioara lui. Asta e pricina ca Scriptura a spus : «lai lui Adam nu i

s-a gasit ajutor asemenea lui». Cu aceste cuvinte fericitul Moise ne arata

ca oricit de mare ajutor ne-ar da animalele, ajutorul dat de femeie lui

Adam este altul si cu mult mai mare.

II

Asadar, dupa ce au fost facute toate animalele si dupa ce au primit

nume de la eel intii zidit, Stapinul eel iubitor de oameni cauta'sa-i faca

ajutor asemenea lui. Si astfel Cel ce a rinduit totul pentru omul creat de

El, Cel ce a adus pentru om toata aceasta zidire vazuta, dupa ce a creat

pe toate celelalte, creeaza si pe femeie. Si iata, Moise ne arata cu de-ama-

nuntul cum a fost creata" femeia ! Ne spusese ca Dumnezeu voia sa-i faca

lui Adam ajutor asemenea lui, ca ne spusese mai sus : «Sd-i iacem lui

ajutor asemenea lui» s
, iar in textul citit acum spune : «Nu s-a gasit aju-

tor asemenea lui» -, de aceea Dumnezeu ii face ajutor din insasi substanta

lui Adam :

«$i a adus Dumnezeu somn adinc peste Adam si a adormit. $i a luat

una din coastele lui si a implinit cu carne locul ei. $i a idcut Domnul

5. Fac, 2, 18.
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Dumnezeu fvmvia din vuanta pe varv a luut-o din Adam si a udus-o pe

ea la Adam».

Mare esle puterea acestor cuvlnte ! Depfisesc orice intelegere ome-

neascS ! Nici nu poti intelege altfei adlncimea acestor cuvinte decit dac<1

privesti totul cu ochii credintei.

«$i a adus Dumnezeu peste Adam somn adinc si a adormit*. Vezi

cit de precisa este invatatura ? Acest fericit profet, dar mai bine spus,

Duhul eel Sfint prin gura lui, a pus pe amindoua — si somnul si adormi-

rea — ca sa ne arate sirul celor intimplate : «A adus asupra lui Adam
somn adinc §i a adormit». Ceea ce a adus asupra lui Adam n-a fost nici

numai somn adinc, nici somn obisnuit. Dar pentru ca inteleptul si meste-

rul Creator al firii noastre avea sa-i scoata una din coastele lui Adtiin,

de aceea, ca sa-1 faca pe Adam sa nu simta durere, ca nu cumva, aduc in-

du-si aminte de fiinta aceea care i-a produs durere, sa se uite cu dusmrt-

nie la cea plasmuita din coasta lui si sa o urasca, Dumnezeu a adus peste

Adam atita somn, un somn adinc, poruncind sa fie cuprins ca de mi lei

de amortire, ca sa nu simta deloc ce se mtimpla' cu el. $i astfel Dumnezmi.
ca un mester prea minunat, a luat ce-a hotarit sa ia, a completat lipsa $1

din ce a luat a facut femeia, potrivit propriei Sale iubiri de oameni.

«A adus, spune Scriptura, asupra lui Adam somn adinc si a adormil.

$i a luat una din coastele lui si a implinit cu came locul ci», ca nu

cumva Adam, dupa scularea din somn, sa simta din ceea ce-i lipseste ce

s-a intimplat cu el. Avea negresit sa afle mai tirziu, desi n-a stiut nimic

in timpul luarii coastei. Deci, ca sa nu simta Adam nici durere in timpul

ce i se lua coasta si nici mai pe urma sa nu-1 intristeze lipsa, Dumnezeu
a rinduit bine pe amindoua ? i-a luat coasta fara durere si a plinit lipsa 1

cu asta Adam nici n-a sim^it ce s-a intimplat cu el.

«$i luind aceastd coasta, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu a facut

pe femeie».

Minunate sint cuvintele acestea si biruie cu multa covirsire mintea

noastra ! Asa sint toate cele facute de Stapinul ! Nu e mai putin minunatil

facerea femeii ca facerea omului din tarina. §i uita-te la pogor3mintul

dumnezeiestii Scripturi, de ce cuvinte &e slujeste pentru slSbiciunoa

noastra. «$i a luat, spune Scriptura, una din coastele lui». S3 nu judeci

tn chip omenesc cuvintele acestea. Grosolania cuvintelor pune-o pe soa-

ma slabiciunii de in|elegere a mintii noastre. Daca Scriptura nu s-ar Si fo-

losit de aceste cuvinte, cum am fi putut afla aceste taine nespuse ? Sii

nu ne oprim, dar, la cuvinte, ci toate cuvintele acestea s5 le intelegem

dumnezeieste, asa cum se potriveste cu Dumnezeu. Cuvintul «o luat» si



170 SFlNTUL IOAN GURA DE AUR

toate cele asemenea, au fast spuse din pricina slabiciunii noastre de in-

telegere.

Uita-te acum ca si la facerea femeii, ca si la facerea lui Adam, Scrip-

tura foloseste aceleasi cuvinte. Dupa cum la facerea lui Adam a spus

a data, de doua ori si de mai multe ori : «§i a luat Domnul Dumnezeu pe

omul pe care 1-a fdcut» 6
;

si iarasi ,• «$i 1-a sfdtu.it Domnul Dumnezeu
pe Adam» 7

; si iarasi : «£i a spus Domnul Dumnezeu .- «Sd-i facem lui

•ajutoi asemenea lui» 8
; tot asa si acum, la facerea femeii, zice : «£i a

fdcut Domnul Dumnezeu iemeie din coasta pe care a luat-o din Adam» ;

si iarasi mai sus : «£i a adus Domnul Dumnezeu somn adinc peste Adam»,
ca sa afli ca aceste cuvinte — «.Domnul Dumnezeu» — nu arata o deose-

bire intre Tatal si Fiul, ci ca Scriptura se foloseste fara deosebire

de aceste cuvinte, pentru ca una este fiinta Tatalui si Fiului. lata

ca si la facerea femeii slnt folosite aceleasi cuvinte : «$i a tdcut Domnul
Dumnezeu iemeie din coasta pe care a luat-o din Adam». Ce mai pot

spune acum ereticii care vor sa iscodeasca totul si-si inchipuie ca pot

intelege nasterea Creatorului universului ? Ce cuvint o poate talmaci ?

Ce minte o poate intelege ?

Scriptura spune ca Dumnezeu a luat o coasta. Cum a facut din

aceasta singura coasta o fiinta intreaga ? Dar pentru ce spun eu cum a

fScut o fiinta intreaga din aceasta singura coasts ? Spune-mi, cum a fost

luata coasta ? Cum n-a simtit Adam cind i s-a luat ? La intrebarile aces-

tea nu poti raspunde. Raspunsul il stie numai Cel ce a facut creatura.

Deci daca nu putem intelege pe cele de dinaintea ochilor nostri, daca

nu putem intelege cum a fost facuta fiinta aceasta asemenea noua, nu-i,

oare, cea mai mare nebunie, cea mai mare sminteala sS iscodesti nasterea

Creatorului si sa spui ca intelegi acelea pe care nu le pot intelege bine

nici puterile cele netrupesti si dumnezeiesti, ci inalta necontenit sla-

voslovii cu frica si cutremur.

Ill

«$i a fdcut Domnul Dumnezeu Iemeie din coasta pe care a luat-o din

Adam.

Uita-te cit de precisa e Scriptura : N-a spus : «a plasmuit», ci : «a

fdcuH, pentru ca a luat o parte dintr-un intreg ce era plasmuit ; ai putea

spune ca i-a daruit ceea ce lipsea. De asta a spus : &$i a fdcut» ,- n-a facut

alta plasmuire, ci a luat o mica parte din plasmuirea gata facuta si cu ea

6. Fac, 2, 15.

7. Fac, 2, 16.

8. Fac, 2, 18.
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a facut o fiinta desavirsita. Cit de mare e puterea lui Dumnezeu, Marele

Mester ! Din partea aceea foarte mica a facut atitea madulare, a creat

atitea simturi si a facut o fiinta intreaga, completa si desavirsita, in

stare si sa stea de vorba cu Adam si sS aiba si muita mingiiere cu el,

datorita comuniunii de fiinta. Pentru aceasta mingiiere a fast creata fe-

meia. De aceea si Pavel spunea : «Pentru ca nu barbatul a fost facut pen-

tru femeie, ci femeia pentru barbat» 9
. Vezi ca toate s-au facut pentru

om ? Dupa crearea universului, dupa aducerea pe lume a animalelor,

unele bune de mincare, altele bune de munca, omul avea nevoie de ci-

neva cu care sa vorbeasca, de cineva de aceeasi fiinta cu el, care sa-i

poata aduce multa mingiiere. De aceea Dumnezeu a creat din coasta

lui Adam aceasta fiinta cugetatoare ,• si, cu marea Lui intelepciune, a

iacut-o desavirsita si intreaga, intru totul asemenea omului, adica ratio-

nala, in stare sa-i dea omului ajutor in imprejurari grele, in nevoi si in

cele ce men{in viata. Ca era Dumnezeu, Cel care a rinduit pe toate

cu intelepciune ! Chiar daca noi nu putem intelege felul in care au fost

facute cele de pe lume, din pricina slabiciunii gindirii noastre, totusi

credem ca toate se pleaca voii Lui si vine pe lume tot ce porunceste El.

«$i a facut Domnul Dumnezeu femeie din coasta pe care a luat-o din

Adam si a adus-o pe ea la Adam» i0
.

Prin aceste din urma cuvinte Scriptura arata ca pentru Adam a facut

Dumnezeu pe femeie. «A,xidus-o pe ea la Adam», spune Scriptura. «Pen-

tru c5 nu ti-am gasit nici un ajutor intre toate celelalte vietuitoare, ase-

menea tie, vrea sa spuna Dumnezeu lui Adam, iata ceea ce ti-am fagaduit

— ca-ti fagaduisem sa-ti fac un ajutor asemenea tie — iata, am implinit

§i ti-1 dau !». «^i a adus-o pe ea la Adam», spune Scriptura.

«$i a zis Adam : «Iatd acum os din oasele mele si hup din trupul

meu» 11
.

Cata la aceste cuvinte, iubite ! lata ca Adam a fost invrednicit si cu

hartrl profetiei in afara de intelepciunea aceea nespusa data lui de Dum-
nezeu, de care a dat dovada cind a pus nume atitor neamuri de animale

necuvintatoare ! Dar, pentru aceea Moise, acest fericit profet, ne-a spus

in cele de mai sus ca a liiat o coasta din Adam dupa ce Adam a adormit

?i a cazut intr-un somn adinc si ca n-a stiut deloc ce s-a petrecut cu el,

pentru ca acum, cind afli ca Adam, dupS ce a vazut pe femeie, vesteste

cu precizie tot ce s-a intimplat, sa fii incredintat pe deplin ca rosteste

aceste cuvinte printr-un har profetic, fiind inspirat de invatatura Sfintu-

9. / Cor,^ 11,0.
10. Fac, 2, 22.

11. Fac, 2, 23.
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lui Dull. Fara
-

s& stle cova de cele tntimplate, Adam spune cind i-a fost

adusS femeia : «Iatd acum os din oasele mele si trup din trupul meu». Un
alt traduccitor al Sfintei Scrlpturi In loc de «acum» zice : *iata odata» 12

,

pentru a arSta cS lucrul acesta s-a petrecut numai o singura data, ca pe
viitor nu se va mai face asa femeia. Acum, spune el, femeia s-a facut

din bSrbat ; dar mai tirziu nu va mai fi asa, ci din femeie barbatul ; dar

mai bine spus, nu din femeie, ci din impreuna-lucrarea amindurora». Asa
precum spune si Pavel : «Cd \nu barbatul este din femeie, ci femeia din

Mrbat ; pentru ca n-a fost facut barbatul pentru femeie, ci femeia pentru
bdrbat» i5

.

— Da, dar cele spuse arata ca femeia s-a facut din barbat.

— Asteapta, insa, si vei vedea in cele ce spune Pavel mai departe

prccizaUl invatatura. Ca spune : «Dar nici barbatul fdrd femeie, nici fe-

meia fdrd barbat» u . Ne arata, deci, in aceste cuvinte ca prin impreuna

lucrarea amindurora vine pe lume si barbatul si femeia. De aceea si

Adam spunea : «Iata acum os din oasele mele si trup din trupul meu».

IV

$i ca s3 vezi cit de precisa e profetia si ca spusele lui Adam au pu-

tere pinS acum si vor avea putere pina la sfirsitul lumii, asculta cele

spuse mai departe de Scriptura :

*Aceasta se va numi femeie, cd din barbatul ei s-a luat ea. Pentru

aceasta va ldsa omul pe tatdl sdu si pe mama sa si se va lipi de femeia

lui si vor fi cei doi un trup* is
.

Ai vSzut cS ne-a descoperit toate, arStind prin aceasta profetie fie-

care lucru cu de-amanuntul ?

«Aceasta se va numi femeie, cd din barbatul ei s-a luat ea». Ne vor-

beste iarasi de luarea coastei.

Apoi, oa sa arate ce se va intimpla in viitor, spune : «Pentru aceasta

va ldsa omul pe tatdl sdu si pe mama sa si se va lipi de femeia sa si vor

ti cei doi un trup». Spune-mi, te rog, cum i-a venit in minte lui Adam sa

rosteasca aceste cuvinte ? De unde stia viitorul ? De unde stia ca are

sil se inmulteasca neamul omenesc ? De unde stia cS au s8 traiasca im-

preunS bSrbatul si femeia ? Ca dupa calcarea poruncii a trait barbatul

cu femeia ,• pina atunci traiau in rai ca ingerii ,• nu erau aprinsi de pofta,

12. In nota din MG (col. 122) se spune : «Nu numai un talmacitor, ci doi traduc
asa : *Iat& odata*, anume Simah si Teodotian.

13. 1 Cor., 11, 8—9.
14. 1 Cor., 11, 11.

15. Pur., 2, 23-24.
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nu erau asaltati de alto patlml, nu erau supusi nevoilor firll, ci au fost

fScuti cu totul nestrirfirlogi ?1 ncmuritori, cfi nici nu aveau nevoie de im-

bractlrainte :

«Brau, spune Scriptura, amlndoi goi 91 nu se ru9inau» 16
.

Nu intrase incS pScatul si neascultarea ; erau imbracati cu slava cea

de sus ; de aceea nici nu se rusinau ; dupS calcarea poruncii, insa, a in-

trat si rusinea si au cunoscut ca sint goi.

Spune-mi, de unde i-a venit lui Adam in minte sa" rosteasca aceste

cuvinte ? Oare toate acestea nu ne arata ca inainte de neascultare, Adam
avea har profetic, ca vedea pe toate acestea cu ochd duhovnicesti ?

Nu va amintesc fara de rost acum de aceste cuvinte, ci ca sii cn-

noa^teti si de aici covirsitoarea iubire de oameni a lui Dumnezeu pe care

a arStat-o omului. Dumnezeu i-a daruit omului dintru inceput viatii in-

gereas.cS, 1-a umplut de mii si mii de binefaceri si pe linga toate celol.illi'

i-a mai invrednicit si cu har profetic. V-am spus toate acestea ca aluivcl

cind veti vedea trindavia omului dupa atitea binefaceri, sa nu mai ariin-

cafi vina pe Dumnezeu, ci sa puneti totul in sarcina omului. El insu^i a

fost luisi priclna tuturor relelor, dupa cum veti afla si mai tirziu ,• el d

fost pricina pierderii atitor bunuri si a osindei pe care a suferit-o din

pricina neascultarii. Cind ma gindesc la felul de viata pe care Dumnezeu

1-a daruit omului, facindu-i atit de bogate binefaceri ; cind m3 gindesc

mai intii ca, inainte de facerea lui, Dumnezeu a adus la fiin^a pentru (»1

toata podoaba zidirii, ca 1-a facut mai tirziu sa se bucure de toate cele

vazute ; cind ma gindesc apoi ca Dumnezeu a poruncit sa se faca" raiul,

pentru ca a voit ca omul sS locuiasca in el, ca 1-a despartit de animalele

necuvintatoare, ca i-a dat putere asupra tuturor si i-a poruncit sa le pund

nume tuturor, asa cum pune nume un stapin robilor si supusilor, cind

m5 gindesc, apoi, ca Adam fiind singur avea nevoie de un ajutor de

aceeasi fiinta cu el, ca sS-i tie tovarasie, si ca Dumnezeu nici asta n-a

ISsat-o la o parte, ci a facut pe femeie in chipul in care a voit si i-a in-

credintat-o lui si cS odata cu toate acestea i-a daruit si vrednicia pro-

fetiei ,• cind ma gindesc, apoi, ca dupa aceste nespuse binefaceri i-a da-

ruit §i binele eel mai mare din toate, anume ca 1-a seapat de toate grijile

trupului, c3 1-a facut sa nu aiba nevoie nici de haine, nici de vreo alt<1

trebuinta, ci ca a voit, dupa cum spuneam mai inainte, ca omul sS tril-

iasca pe pSmint ca inger pamintean ; deci, cind ma-

gindesc la toate

acestea, ma minunez de iubirea de oameni a StSpinului fatS de neamul

nostru, de trindavia omului si de invidia diavolului, c3 nu suferea vi-

cleanul demon sa vad5 pe om ca duce viatti ingcreascS in trup omenesc.

16. Fac, 2, 2!',.
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V

Dar ca sa nu luiigcsc mult cuvlntul, am sS las, dac3 vrefi, pentru alt&

data cele ce am a spune despre uneltirea vicleanului demon si s3 sflrsesc

aici cuvlntul, rugind dragostea voastra s3 v5 aducefi bine aminte de cele

ce v-am spus, sa le frSmintaJi pe toate in sufiletul vostru, ca sa vi se inra-

dacineze in mintea voastra. Daca ne aducem necontenit aminte de bine-

facerile fScute de Dumnezeu neamului nostru, vom fi si recunoscatori

si vom si propasi mult pe calea virtutii. E lamurit ca eel ce-si aduce

aminte de binefacerile lui Dumnezeu se va sili sa nu se arate nevrednic,

ci sS arate atita rivna si recunostinta, ca sa fie invrednicit si de alte bi-

nefaceri. Stapinul nostru e darnic, iar cind vede cS sintem recunoscatori

pentru binefacerile primite pina acum, isi revarsa asupra noastrS si mai
din belsug harul si ne invredniceste iarasi de mai mari daruri. Numai
dacS noi, ingrijindu-ne de mintuirea noastra, nu cautam numai sa treaca

timpul, nici nu ne uitSm daca a trecut jumatate din postul mare, ci daca

am sSvirsit vreo fapta buna in acest timp, daca am scSpat de vreuna
din patimile ce ne tulburau. Ca daca e vorba sa stam aici in fiecare

zi si sS ascultam numai aceste invataturi duhovnicesti, fara sa ne afie-

rosim virtutii si fara sa smulgem din sufletul nostru fel de fel de pa-

cate, nu numai ca nu avem vreun folos, ci ne mai si pagubim nespus de

mult. Da, i|i aduci pe capul tSu mai mare focul gheenii, cind nu cistigi

nimic, desi ai parte de o atit de mare purtare de grija. De aceea va rog

sa intrebuintati cum se cuvine timpul postului ce ne-a mai ramas. Sa

ne cercetam pe noi insine in fiecare saptamina, dar mai bine spus, in

fiecare zi, ca sa dezradacinam din sufletul nostru pacatele noastre si sa

adSugSm dobindire de fapte bune ,• si dupa cum ne indeamna profetul,

sa ne departSm si de rau si sa facem si binele 17
. Acesta-i adevaratul

post. Miniosul, cu ginduri pline de evlavie, sa izgoneasca din suflet pa-

tima ce-1 supara si sa imbratiseze blindetea si bunatatea. Trindavul si

desfrinatul, indragostitul in toata voia de frumusetile trupurilor, sa puna
frlu gindului, sS-si inscrie pe latul inimii lui legea lui Hristos, care

spune : «Oricine cauta la lemeie spre a o pofti, a ?i fdcuf deshlnaie cu

ea In inima lui» 18
; sa alunge patima desfrinarii si sa se cuminteasca.

• Cel slobod la limba, care graieste tot ce-i trece prin minte, sa imite ia-

rasi pe fericitul profet David si sa spuna : <Pune, Doamne, pazd gurii

mele $i u$a de ingrddire Imprejurul buzelor mele» 19
; sa nu mai gra-

iascS niciodata cum se intimpla si cum ii vine la gurS, vrute si nevrute,

IV. Ps., 36, 27.

18. Matei, 5, 28.

39. Ps., 140, 3.
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ci s.1 ascuJte pe Puvel, core spune : •Tot strigdtul, mlnla, hula, vorbele

do rusine si vorbele prouste so" sc lepede dc la vol lmpreuna cu toalti

rautatea* 2U
-, si iarSsi : «C1 nutnal de cste vreun cuvlnt bun spre zldirc

dupa trcbuintd, ca sa dca har celor ce-1 aud» 21
. SS fuga" cu totul de ju-

raminte, ascultind de hotSrirea lui Hristos, care zice : «S-a zis celor dc

demult -. «Sa nu juri strimb», iar Eu vd zic voud : «Sd nu te juri deloc l» 22
.

Sa nu-mi spui : «Ma jur pe drept !». Nu ti-i ingaduit s& te juri, nici p(>

drept, nici pe nedrept ! Sa ne p§zim, dar, gura curata de juramint ! Cu
toate aceste porunci sa ne ingradim si limba §i buzele si mintea, ca sS

nu se nasca inauntru vreunul din gindurile cele rele si sa-1 rosteascci

limba. Sa ne ingradim bine si auzul, ca sa nu primeasca nici un cuvinl

desert, precum poruncea fericitul Moise, zicind : «Cuvjnf desert sa nit

primesti» 23
,• si iarasi fericitul David spunea : «Pe eel ce clevetea In as-

cuns pe vecinul sdu, pe acela 1-am izgoniU 2i
.

Ai vazut, iubite, cita trebuinta avem de luare aminte si de citci osIl«-

neala pentru virtute ? Ai vazut ca daca putin de tot nu luSm amiutc,

atragem asupra noastra intreaga primejdie ? De asta si in altci parte

David striga, tinind de rau pe eel ce facea o faptS ca aceasta : «$czlnd

impotriva fratelui tdu ai clevetit si impotriva fiului maicii tale ai pus

sminteald» 25
.

Daca ne ingradim asa toate madularele noastre, vom putea savirsi

fapte de virtute ; vom putea sa ne indeletnicim limba cu doxologii si

laude spre slava Dumnezeului universului, auzul cu ascultarea si inv3-

tarea cuvintelor dumnezeiesti, mintea cu intelegerea InvStSturilor

dumnezeiesti, miinile, nu cu rapiri si lScomie, ci cu milostenie si

cu faceri de fapte bune, picioarele, nu la teatru, hipodrom si specta-

cole vatamatoare, ci la bisericM, la minastiri, la raclele sfint'ilor muce-

nici, pentru ca, dobindind de la ele binecuvintare, s§ nu cSdem In

cursele diavolului. Daca sintem cu atita luare aminte si ne ingrijim asa

de mintuirea noastra, vom putea culege folos si de pe urma postului,

vom putea scapa si de uneltirile vicleanului si vom putea atrage si mult

ajutor de sus, pe care faca Dumnezeu ca noi toft sa-1 dobindim cu harul

si cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care TatSlui,

lmpreuna cu Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si pururea si in.

vecii vecilor, Amin.

20. Eies., 4, 31.

21. Efes., 4, 29.

22. Matei, 5, 33—34.
23. /e?., 23, 1.

24. Ps., 100, 6.

25. Ps., 49, 21.
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Despre calcarea poruncii celor dintii oameni

I

«£i erau cei doi goi, si Adam si femeia lui, si nu se rusinau» l
.

Vreau sa va deschid astazi, iubitilor, comoara duhovniceasca, ce se

imparte si niciodata nu se cheltuieste, imbogateste pe to^i si cu nimic nu

se imputineaza, ci dimpotriva creste. Dupa cum daca ai putea lua putin

de tot dintr-o comoara de aur, te-ai imbogati mult, tot asa e si cu dum-

nezeiasca ScripturS ; intr-un text scurt poti gasi multa putere de gindire,

bogStie nespusa. Asa e natura acestei comori ! Imbogateste pe cei ce o

primesc si nu se imputineaza niciodata, ca izvorul Duhului Sfint revarsa

comoara aceasta ! Lucrul vostru nu este altul decit sa pastrati cu grija

cele ce primiti, s5 le tineti bine minte, ca sa puteti urmari cu usurinta

spusele, iar lucrul meu este acela numai de a vi le oferi cu rivna. Harul

-este gata sS caute pe cei ce-1 primesc cu inima deschisa.

SS auzim, dar, si cele citite astazi, ca sa aflam iubirea nespusa de oa-

meni a lui Dumnezeu si de cit pogoramint se foloseste pentru mintuirea

noastrS.

*$i erau cei doi goi, $i Adam $i femeia lui, $i nu se ru$inau».

Gindeste-te la covirsitoarea lor fericire ! Erau mai presus de toate

rele trupesti ; ca si cum ar fi fost in cer asa traiau pe pamint ,• erau in

trup, dar nu indurau cele trupesti ; n-aveau nevoie nici de casa, nici de

acoperis, nici de haine ; de nimic din toate acestea ! $i nu fara rost, nici

In zadar ne-a spus dumnezeiasca Scriptura lucrul acesta, oi ca sa cu-

noastem ce viatS lipsita de dureri duceau cei dintii oameni in rai, ca

sS cunoastem traiul lor fSra durere si, ca sa spun asa, starea lor inge-

reascS, pentru ca atunci cind vom vedea ca au pierdut totul, ca din atit

de bogati au ajuns in neagrS saracie, sa punem totul pe seama trinda-

viei lor. Dar trebuie neaparat sa auzim cuvintele citite din Scriptura.

1. Fac, 2, 25.
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Dup3 ce fericitul Molso a spui cfl erau goi si nu so rusinau • cS nici

nu stiau cS erau god, pentru ctt II acoperea slava cea nespusa, care-i

impodobea mai bine declt orice halnfl — continue! :

«lar sarpeie eia eel mai Infelept dintre toate fiarele cele de pe pa-

mint, pe care le-a facut Domnul Dumnezeu. $i a zis sarpeie femeii : «Cc

esle ca a zis Dumnezeu : «Sd nu mincati din tot pomul raiuluh ? 2

Uita-te la invidia vicleanului demon si la mult impleticita lui

uneltire ! L-a vazut pe omul creat ajuns la cea mai inalta cinste, aproape

cu nimic mai prejos decit ingerii — precum spune §i fericitul David :

«Micsoratu-l-ai pe dinsul cu pufin fata, de ingeri» 3
-, iar acest «pu[in»

l-a adus pacatul neascultarii, ca profetul a spus aceste cuvinte dupil

neascultare — deci demonul, incepatorul rautatii, vazindu-1 pe om ajuns

inger pe pamint, era mistuit de invidie, pentru ca el — care petrecuso

intre puterile cele de sus §i fusese aruncat jos de la inaltimea aceea din

pricina voii sale rele si a covir^itoarei lui rautati — s-a fdlosit de niullfl

siretenie, ca sa lipseasca pe om de bunavointa lui Dumnezeu, sS-1 hwJS

sa fie nerecunos'cator, sa-i ia atitea bunatati atit de mari date lui do

iubirea de oameni a lui Dumnezeu. $i ce a facut demonul? A gdsit

fiara aceasta, adica pe sarpe, care intrece in intelepciune pe celelallc

animale, precum marturise^te si fericitul Moise, spunind : «7ar sarpeie

era eel mai intelept dintre toate fiarele cele de pe pamint, pe care le-a

facut Domnul Dumnezeu». S-a folosit diavolul de sarpe, ca de o unealtil;

si prin el a inselat vasul eel fara viclesug, eel mai slab, adica pe femeie,

vorbind cu ea : «$i a zis sarpeie femeii». Cind auzi iubite, aceste cuvinte,

gindeste-te, ca la inceput nici una din fiarele facute nu erau infricos3-

toare nici barbatului, nici femeii, ci toate li se supuneau si-i recunos-

teau stapinia ; erau blinde si sujuse sj. fiajele_salbatice, asa cum sint

acum cele domestice.

II

Dar poate ca cineva ar fi nedumerit si ar cauta sa afle dac3 sar-

peie a vorbit ! Nu, n-a vorbit — Doamne fereste !
— dar noi, mergind

totdeauna pe urmele duhului dumnezeiestii Scripturi trebuie sS ne cjin-

dim ca acele cuvinte erau ale diavolului, care datorita invidiei s-a por-

nit spre aceastS inselaciune ,• ca s-a slujit de acest animal, ca de o

unealta potrivita, ca sa poata strecura momeala InselSciunii lui \ a

smintit mai Intii pe femeie, pentru cS totdeauna ea poate fi mai usor

2. Vac, 3, 1..

3. Ps., 8, 6.

srtntul limn (iiirft de Am-
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insolatii si apoi prln »«a pe eel Intii-zidit. Folosindu-se, dar, pentru im-

plinirea violenici lul, do acest animal necuvintator, vorbeste prin el

cu femeia si-i spune : «Ce este cd a zis Dumnezeu : «Sd nu mincati din

tot pomul raiului ?». Uitati-va, aici, cit e de maiastra viclenia diavolu-

lui ! Infatiseaza ca sfat si intrebare ce n-a spus Dumnezeu, ca si cum
ar avea grija de ei. Asta vrea sa arate prin cuvintele : «Ce este ca. a zis

Dumnezeu : «Sa nu mincati din tot pomul raiului». Cu alte cuvinte acest

viclean demon spune asa : «Pentru ce v-a lipsit Dumnezeu de o atit de

mare desfatare ? Pentru ce n-a ingaduit sa vS impartasiti de bunatatile

raiului ? V-a daruit sa va desfatati cu vederea pomilor, dar nu v-a la-

sat sa mincati din ei, ca sa vS fie placerea si mai mare !».

«Ce este ca a zis Dumnezeu». «Pentru ce aceasta? spune diavolul.

Ce folos cS vietuiti in rai, cind nu puteti sa va bucurati de el, ba dim-

potriva, prin aceasta vi se mareste si mai mult durerea, ca vedeti po-

mii, dar nu aveti bucuria sa mincati din ei !». Ai vazut cum isi baga prin

cuvintele lui, ca o momeala, venimil ? Ar fi trebuit ca femeia sa inte-

leag3 chiar din incercarea diavolului covirsitoarea lui nebunie ; ar fi

trebuit sa inteleaga ca diavolul intentionat spune cele ce n-au fost,

ca se preface ca are grija de ea, ca sa poata afla ce porunca le-a dat

Dumnezeu si sa-i duca astfel la calcarea poruncii. Femeia putea, dar,

sa-si dea seama de inselaciune si sa-i intoarca spatele, sa nu asculte

vorbele lui de prisos si sa n-o pogoare la atita smerenie, dar n-a vrut.

Ar fi trebuit ca de la inceput sa nu fi suferit sa stea de vorba cu el, ci

s3 fi vorbit numai cu acela pentru care a fost adusa la existenta, numai

cu acela care era de aceeasi vrednicie cu ea si caruia i s-a dat ca aju-

tor. Dar pentru ca a fost tirita, nu stiu cum, de a stat de vorba cu sar-

pele si a primit de la sarpe, ca printr-o unealta, pierzatoarele cuvinte

ale diavolului, ar fi fost firesc ca indata ce a vazut ca se contrazic cu-

vintele lui, ca da o alta porunca decit Creatorul ei si ca graieste alte

cuvinte, potrivnice celor spuse de Creatorul ei, da, ar fi fost firesc sa-i

Intoarca spatele, sa fuga de vorbele lui si sa-i fie scirba de eel ce in-

drSznea s3-si ascuta limba impotriva poruncii date lor de Dumnezeu.

Femeia, insS, din pricina marii ei neatentii, nu numai ca nu i-a intors

spatele, ba i-a mai si descoperit intreaga porunca si a aruncat inain-

tea porcului margaritarele, implinind cele spuse de Hristos : «Nu arun-

ca{i margaritarele voastre inaintea porcilor, ca nu cumva sa le calce

In picioare si intorcindu-se sa va sfisie» 4
. Asa s-a intimplat si acum.

A pus margaritarele cele dumnezeiesti inaintea porcului, inaintea aces-

toi fiare viclene, adicS a demonului, care lucra prin sarpe ; si nu nu-

4. Matci, 7, 6.
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mai cci le-a cSlcat in plcloare, cH a pornlt luptfi impotrlva spuselor lul

Dumnezeu $i s-a pierdut mi numal pe ea, ci a aruncat odaUl cu ea si

pe eel intii-zidit in prSpastla neascultarii. Atit de mare r&u este s& des-

coperi orisicui si la intimplare tainele cele dumnezeiesti. S3 auda" asta

cei care vorbesc tuturor oamenilor fSrS deosebire. Ca Hristos nu no
vorbeste acolo de porci, ci de oamenii care seamana cu poroii, care,

asemeni acestor animale, se tavalesc in mocirla pacatului, pentru a ne
inv3ta sa stim sa facem deosebire intre persoane si sa cautam oameni
cu viata curata, cind trebuie sa descoperim ceva din cuvintele dum-
nezeiesti, ca sa nu-i vatamam si pe aceia si pe noi. Unii ca acestia nu
numai ca nu cistiga nimic din cele spuse, dar tirasc adeseori odatd cu

ei in prapastia pierzarii si pe cei care le-au pus inainte, fara cerceUirc,

aceste bune margaritare. De aceea se cuvine sa le pazim cu deosehila

grija, ca sa nu patim la fel cu cei inselati acum. Da, si acum, daca lo-

meia n-ar fi vrut sa puna inaintea porcului margaritarele cele dumnc-
zeiesti, nici ea n-ar fi cazut in prapastia aceasta si n-ar fi tirit nici po

barbatul ei.

Ill

Dar sa auzim ce-i raspunde femeia sarpelui

!

Cind sarpele a spus : «Ce esfe ca a zis Dumnezeu : «Sd nu minca/i
din tot pomul raiului» ?, femeia a zis sarpelui

:

«Din tot pomul raiului sa mincam ; dar din rodul pomului care este

In mijlocul raiului, a spus Dumnezeu -. «Sa nu mincafi, nici sa vd atin-

gefi de el, ca sa nu murifi» 5
.

Ai vazut viclenia diavolului ? A spus ce nu spusese Dumnezeu, ca
s-o faca pe femeie sa spuna ce le spusese Dumnezeu. Femeia, deci, in-

credintata ca sarpele ii vorbeste ca un prieten, ii descoperS introaga

porunca si-i spune cu de-amanuntul totul. $i astfel, prin raspunsul dat

sarpelui, s-a lipsit de orice cuvint de aparare.

Ce puteai spune, femeie ? Diavolul ti-a spus : «Dumnezeu a zis :

*Sa nu mincatf din tot pomul raiului*. Tu trebuia sa-i raspunzi cd nu
grMieste adevarul si sa-i spui : «Pleaca de aici, inselator ce esti ! Nu
stii nici puterea poruncii date noua de Dumnezeu, nici maretia dosfS-

tSrii, nici bogatla darului ! Tu spui ca Dumnezeu ne-a zis sS nu qus-
tKm din nici un pom , dar Stapinul si Creatorul, pentru multa Lui bunii-

tate, ne-a dat voie sa mincam din toti pomii si ne-a poruncit ca numai
de unul singur sa nu ne atingem ,• si aceasta iarSsi tot din grija c:<» ne-o
poarta, ca nu cumva mincind din el sa nmrim». Ar fi trebuit, de era cu

5. Fac, 3, 2—:\.
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JudooaUl, s<1-l spuiifl dlavolului aceste cuvlnte, sfi-i IntoarcS spatele, sS

nu mai vorbeasctt doloc c:u el, nici sS-i mai asculte vreun cuvint. Fe-

mela, ins3, i-a descoperit porunca, i-a spus cele ce le spusese lor Dum-
nezeu si primeste de la diavol alt sfat, pierzator si aducator de moarte.

$i cind femeia i-a spus : «Din tot pomul raiului sa mincam, dar din ro-

dul pomului care este in mijlocul raiului, a spus Dumnezeu .- «Sd nu

mlncati din el, nici sa vd atingefi de el, ca sa nu murifi>, iarasi viclea-

nul si dusmanul mintuirii noastre da un sfat potrivnic poruncii Stapi-

nului. Iubitorul de oameni Dumriezeu, pentru marea Lui purtare de

grlja, oprise pe om sa manince din pom, ca sa nu moara prin neascul-

tare ; diavolul, insa, spune femeii

:

«Nu veti muri cu moarte» 6
.

Cine ar putea invrednici pe femeie de iertare, ca a deschis urechile

unuia care rostea cuvinte atit de indraznete ? Dumnezeu spusese : «Sa

nu vd atingeti de el, ca sa. nu muriti» ; diavolul spune : «Nu vefi muri

cu moarte». Mai mult, diavolul nu se multumeste cu atit ca rosteste cu-

vinte potrivnice celor rostite de Dumnezeu, dar, ca invidios, huleste pe

Creator, ca sa-si poata strecura inselaciunea, sa poata sminti pe fe-

meie, spre a-si ajunge scopul. $i spune :

«Nu vefi muri cu moarte. Ca stia Dumnezeu ca in ziua in care

vefi minca din el vi se vor deschide ochii vostri si ve£iii_ cg_ nJSte-dum-

nezei, cunoscind binele si xqul» 7
.

lata momeala intreaga ! A umplut paharul cu otrava, 1-a dat fe-

meii ; dar femeia n-a vrut sa vada ca e aducator de moarte — ar fi pu-

tut cunoaste asta chiar de la inceput, daca ar fi voit — . Ea nu ; cind a

auzit pe diavol ca pentru aceasta i-a oprit Dumnezeu sa manince din

pom, pentru ca «stia ca vi se vor deschide ochii vostri si veti li ca niste

dumnezei, cunoscind binele si raul», s-a ingimfat cu nadejdea ca are

sa" ajunga egjada lui Dumnejeu. $i a inceput, deci, sa-si inchipuie lu-

crurd mari. Asa sint uneltirile vrajmasului. Ne urea prin inselaciune

la mare in&ltime, ca sa ne coboare de acolo in adincul prSpastiei. In-

chipuindu-si, dar, ca va ajunge egala lui Dumnezeu, femeia s-a grabit

s8 mSnince din pom. Acolo ii era, deci, si gindul si mintea ; nu se gin-

dea la altceva decit cum sa bea paharul, pregatit de vicleanul demon.

Femeia a primit, prin sfatul sarpelui, otrava aceea pierzatoare. $i

ca sS afli ca femeia s-a grabit sa manince, asculta Scriptura, care spune :

G. Far., 3, 4.

7. Far.. :i, A -5.
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«£i a vdzut tcmvla ctf vate bun pomul la mlncarc $/ phicut ochilor

la vcderc ?l trumos la JnM//>arr ^ si a luat din rodul lui $i a mlncat» H
.

Cu adevSrat «vorbelc rclc stricd oblcciurile bune» ". Pentru ce, Ina-

inte de sfatul acelui vkiean demon, femeia n-a simtit una ca asta, nici

nu s-a uitat la pom, nici nu i-a vazut frumusetea lui ? Pentru ca se te-

mea de porunca lui Dumnezeu si de pedeapsa ce o va primi de va minca

din pom ! Dar, acum, dupa ce a fost inselata de aceasta fiara vieleana,

spunindu-i-se ca nu numai ca nu vor muri, ba dimpotriva, vor ajunge

egali cu Dumnezeu, atunci nadejdea fag&duintei a impins-o sa ma-

nince din pom ,• n-a mai vrut sa ramina in hotarele ei, ci a socotit mai

vrednic de credinta pe du$mamul §i vrajma^ul mintuirii noastre decil

cuvintele lui Dumnezeu; dar a aflat, prin ea insa§i, nu dupa mnlta

vreme, ca pierzator fusese sfatul §i ca mincarea din pom adusese poslc

ei nenorocire. «Cind femeia a vazut ca pomul este bun la m'mcarc .>•/

placut ochilor la vedere ?i frumos la inlati$are», s-a gindit in sine, mt-

natS de inselaciunea diavolului, venita ei prin sarpe : «Dara pomul

este asa de bun la mincare, daca poate incinta atita ochii si frunuisetcii

lui este nespusa, apoi minoatul din el ne va aduce si cea mai inaltci rin-

ste si vom avea aceeasi vrednicie ca si Creatorul ! Pentru ce, dar, sa nu

mincam din el ?».

IV

Ai vazut cum a robit-o diavolul, cum i-a furat mintea si a facut-o

sa gindeasca la lucruri mai mari de vrednicia ei, pentru ca, ingimfata cu

nadejdi desarte, sa piarda si pe cele ce le avea ?

«§i a luat — spune Scriptura, — din rodul lui $i a mincat , 97 a dat

?/ bdrbatului ei
;
$i au mincat. $i li s-au deschis ochii lor $i au cunoscut

ca erau goi» 10
.

Ce-ai facut, femeie ? Nu numai ca ai primit pierzatorul sfat, calcind

legea data de Dumnezeu si facind de ocara porunca, nu numai ca ai fosl

atit de neinfrinata ca nu te-ai multumit cu atita desfStare, ci ai indraz-

nit sa pui mina si pe rodul singurului pom, de care |i-a poruncit Dum-

nezeu sa nu te atingi ! Te-ai increzut in cuvintele sarpelui, ai socotit mai

vrednic de credinta sfatul lui decit porunca data de Cel ce tr-a rrcal !

Ai fost asa de cumplit inselata ca nici iertare nu mai merit! ! Oare era

de acelasi fel cu tine eel ce ti-a dat sfatul ? Nu ! Era unul din supusii

tai, din robii tai peste care aveai putere. Pentru ce te-ai facut atita de

8. Fac, 3, 6.

9. / Cor., 15, 33.

10. Fac, 3, 6—7.
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rusine ? Ai pttrrtsll pe col pentru care ai fost creatS, spre ajutorul cSruia

ai fosL adusd po luino, a cttrul pfirtasa" la vrednicie orai, cu care erai de
acoeasi fiintS si dc mi glas si ai primit sa stai de vorbS cu sarpele si

prin animalul acesta ai primit sfatul diavolului, vadit potrivnic legiuirii

Creatorului ! $i nici asa nu i-ai intors spatele, ci, cu nadejdea fSgadu-

intei lui, ai indraznit sa mSninci din pom ! Fie ! Te-ai pravalit in pra-

pastie si ai pierdut o cinste atit de mare ! Dar pentru ce ai luat tovaras

la aceasta cumplita cadere si pe barbatul tau, pentru ce ai fost dusman
celui caruia trebuia sa-i fii ajutor, pentru ce pentru putina mincare ai in-

strfiinat bunavointa lui Dumnezeu de la el, dupa ce o instrainasesi de
la tine ? Ce nebunie mare te-a dus la atita indrazneala ? Nu-ti era de
ajuns cd duceai o viata lipsita de suferinje, ca aveai trup, dar nu aveai
nevoie de nimic din cele trupesti ? Nu-U era de ajuns ca te bucurai de
toate cele din rai, afara de un singur pom ? Nu-ti era de ajuns ca erau

sub stapinirea voastra toate cele vazute, ca aveati stSpinirea peste
toale? Ti-au fost, oare, nadejdile inselate, de doreai sa ajungi pe cea
mai inalta culme ? De aceea vei cunoaste, prin insasi via^a ta, ca nu
numai ca nu vei dobindi ce doreai, ci te vei lipsi, si pe tine si pe bar-

batul tau, de toate darurile date pina acum ! Veti ajunge sa va caiti, dar

filra de folos, iar vicleanul demon, care v-a dat sfatul acesta pierzator,

va ride si-si va bate joe de voi, pentru ca ati ajuns tot atit de jos ca si

ol si suferiti ce sufera el. Da, dupa cum acela, cugetind la lucruri mai
presus de vrednicia lui, a fost izgonit din vrednicia data si a fost dobo-
rit din cer pe p&mint, tot asa a vrut sa faca si cu voi , a vrut sa aduca
asupra voastra, prin calcarea poruncii, pedeapsa mortii si sa-si impli-

neascS invidia lui, precum spunea si un intelept : «Prin invidia diavolu-

lui a intrat moartea in lume» n
.

«$i a dat $i barbatului ei ; ?i au mincat
; §i li s-au deschis lor ochii».

Mare a fost si trindavia barbatului ! Da, era si ea de aceeasi fiinta

cu el, ii era femeie, dar ar fi trebuit sa-i sune inca in urechi porunca lui

Dumnezeu si sa o prefere pe aceasta in locul acelei pofte desarte ,• ar fi

trebuit s3 nu ia parte la calcarea poruncii, sS nu se lipseasca pentru o

mica plScere de atit de mari bunatati, sa supere atita pe Binefacator,

Care i-a aratat atita iubire de oameni si i-a daruit o viata lipsita de truda

si dureri. Nu putea, oare, sa se bucure din belsug de toate celelalte bu-

nStSti din rai ? Pentru ce, dar, cind porunca era atit de usor de pazit,

n-a vrut nici el s-o pazeasca ? Dar probabil ca a auzit de la femeie fa-

gSduinta sfatului pierzStor si, ingimfat si el de nadejde, a fost gata sa

m3nlnce. De asta si pedeapsa i-a lovit pe amindoi.

11. Int. So!., 2, 24.
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Insasi viata, docl, vrt lnvat« »H nu socotlti mai vrodnlc cle rredlrU«

sfatul vicJeanului demon doctt porunca lul Dumnezeu.

«£i a clut si barbatulul ei ; si au mlncat ; si li s-au deschis ochii lor

Si au cunoscut ca erau goi».

V

Cuvintele acestea, insa, pun o problema foarte mare si v-am fagS-

duit mai inainte sa v-o dezleg.

Pe buna dreptate ma poate intreba cineva :

— Ce putere a avut pomul acela incit mincarea din el sa le des-

chida ochii ? $i : Pentru ce pomul se numeste pomul cunostintei binclui

?i raului ?

— Daca vreti, ingaduiti-ma ! Vreau sa va vorbesc putin despic

aceste lucruri si sa va invat ca daca am voi sa primim cu dreaptci judc-

cata cuvintele dumnezeiestii Scripturi, nimic nu ni se va pSrea greu din

spusele Scripturii. Nu mincarea din pom le-a deschis lor ochii — c"i el

vedeau pomul si inainte de a minca — ci mincarea din pom a fost tomH

de neascultare si de calcare a poruncii date lor de Dumnezeu, din caro

pricina li s-a luat si slava care-i inconjura, s-au facut si pe ei insisi no-

vrednici de o cinste atit de mare. De aceea Scriptura, urmatoare obiceiu-

lui ei, spune : «Au mlncat $i li s-au deschis ochii lor ?i au cunoscut cd

erau goi». Din pricina calcarii poruncii, fiind dezgoliti de ajutorul eel do

sus, au simtft ca sint cu trupul gol, ca sa cunoasca bine, prin rusinea

ce i-a cuprins, in ce prapastie i-a dus calcarea poruncii Stapinului. Ei,

care mai inainte se bucurau de atit de mare indraznire, ei, care nici nu

$tiau ca sint goi — ca nici nu erau goi, pentru ca slava de sus ii acope-

rea mai bine decit haina — dupa ce au mincat, adica dupa ce au calcal

porunca, au ajuns la atita injosire, incit au cautat acoperamint cS nu

mai puteau suferi rusinea. Da, calcarea poruncii le-a luat imbracamin-

tea aceea noua si nemaiauzita, adica slava si bunavointa cea de sus, cu

care erau imbracati, i-a facut sS simta goliciunea lor si i-a cuprins rusino

nespusa.

«$i au cusut frunze de smochin si si-au facut acoperamint Imprc-

jurul lor» n .

Gindeste-mi-te, iubite, de la ce inalUme si in ce prapastie adinca i-a

coborit sfatul diavolului ! Ei, care erau imbrScati cu atita slava, cos

acum frunze de smochin si-si fac acoperamint imprejurul lor ! Acesta

este cistigul in$elaciunii diavolului ! Aceasta a uneltit sfatul aceluia 1

12. Fac, 3, 7.
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Nu numal ctf mi lo-n ad lit mal maro cinste, dar 1-a lasat ?i gol si lipsiti

si de tot ce avcau. SI pontru cfl mlncarea a sSvirsit neascultarea, de aceea
Scriptura spune : «£/' uu m)nco.i si li s-au deschis lor ochih. Nu e vorba
de ochii trupului, ci do ochli mintii. Pentru ca an cSlcat porunca, de
a coca si-au dat seama acum de ceea ce nu-si dadusera seama mai ina-

inte, din pricina bunSvointei ce le-o aratase Stapinul. Deci cind auzi ca

*li s-au deschis lor ochih, intelege ca i-a facut sa simta goliciunea lor

^i c3 au cazut din slava de care se bucurau inainte de minoarea din pom.
Ca acesta este obiceiul Scripturii, asculta ca" o spune §i in alta parte.

Cind roaba Sarrei a fugit de la stapina ei si ratacea prin pustie, a aruncat
( opilul alSturi de un brad i3

,• si de la departare privea moartea copilu-

lui ,• apoi Scriptura spune : «A deschis Dumnezeu ochii lui Agar» u
,• nu

pentru ca nu vedea mai inainte, ci pentru ca i-a desteptat mintea ei.

Vezi, dar, ca acest cuvint «a deschis» nu se refera la ochii trupesti, ci la

ochii mintii.

Acelasi lucru il vom spune si de cealalta problema pusa de aceste

cuvinte ale Scripturii. Pentru ce se numeste pomul acesta pomul cunos-

tintei binelui si rSului ? Da, mul^i din vrajmasii dumnezeiestii Scripturi

incearcS s3 spuna ca Adam a avut cunostinta de a deosebi binele si rSul

duph ce a mlncat din pom. Dar asta e cea mai mare prostie. Prevazind

aceastS obiectie, v-am vorbit mai inainte pe larg de Intelepciunea data

de Dumnezeu omului si v-am aratat priceperea omului din punerea nu-

molui, din numele pe care 1-a dat tuturor fiarelor, pasarilor si animale-

lor ( v-am mai aratat, apoi, ca pe linga aceasta nespusa intelepciune,

omul a mai fost invrednicit si cu har profetic, ca sa nu mai poata spune

nimeni nimic. Cum ar fi putut sa nu cunoasca ce este binele si ce este

rilul eel care a dat nume animalelor, eel care a facut o profetie atit de
minunatS despre femeie, asa precum am aratat mai inainte ? Daca am
accopta — Doamne fereste ! — ca omul a cunoscut binele si raul dupa
ce a mincat din pom, atunci hula s-ar indrepta iarasi impotriva lui Dum-
nezeu. Cum ar fi dat Dumnezeu porunca aceasta unuia care nu stia ca

este un rau cSlcarea poruncii ? Dar nu-i asa ! Doamne fereste ! Omul
stia desavirsit ce e binele si raul. Asta e pricina ca Dumnezeu dintru in-

ceput a f&cut aceasta fiinta cu voie libera. Daca n-ar fi fost asa, n-ar fi

trobuit ca fiinta aceasta sa nu fie pedepsita nici de calca porunca si n-ar

fi trebuit sa fie incununata nici daca o pazea. Ca a ajuns muritor din

pricina calcarii poruncii, se vede si din msasi porunca si din cele in-

timplate mai tirziu. Asculta cM insasi femeia spune sarpelui : «Din rodul

13. Fac, 21, 14-^15
14. Fac, 21, 19.
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pomului, care cstc In mljlocul ralulul, a spus Dumnczeu sd nu mlncafl

din el ca sd nu murill». Prin urmare erau nemuritori Inainte de a mlnca

din pom ; dacS n-ar fi fost asa, n-ar fi adus asupra lor moartea ca o pe-

deapsa dupa ce aii mincat.

VI

Mai poti, oare, suferi pe cei ce vor sa spuna ca omul a avut cunos-

tinta binelui si raului dupa ce a mincat din pom, cind chiar inainte de a

fi mincat era plin de atita intelepciune si pe linga intelepciune mai era

invrednicit si de bar profetic ? Cum mai poti gindi asta, cind caprele,

oile si toate animalele stiu care iarba e buna" de mincare si care e vaUi-

matoare, cind ?tiu sa se fereasca, cu multa grija, de unele ierburi §i s.'i

alerge la altele, iar omul, fiinta cugetatoare, sa nu fi stiut ce e binelo si

ce e raul ?

Mi se poate, insa, spune :

— Dar iata, Scriptura a numit pomul acesta pomul cunostinl(>i bi-

nelui si raului

!

— $tiu si eu ! Dar daca ai vrea sa intelegi felul in care obisnuiesle

sa vorbeasca dumnezeiasca Scriptura, ai sti pentru ce a dat acest numo
pomului. N-a fost numit asa pentru ca avea calitatea de a da cunostintd,

ci pentru ca el a prilejuit calcarea poruncii si, deci, prin el a intrat in

om constiinta pacatului si rusinea. Pentru asta a fost numit asa. Dum-
nezeiasca Scriptura obisnuieste sa dea nurae loeurilor de la intimplarile

ce s-au petrecut in acele locuri. Deci, dumnezeiasca Scriptura a numU
pomul acesta pomul cuno§tintei binelui si raului pentru ca el avea sii

fie prilej al calcarii sau pazirii poruncii. Da, Stapinul eel iubitor de oa-

meni, vrind sa invete pe om chiar de la inceput ca are un Creator, Care a

facut si a adus la fiinta pe toate cele ce se vad, Care 1-a facut si pe om,

a vrut prin aceasta micS porunca sa-i arate stapinirea Lui. DupS cum un

stapin darnic da in folosinta cuiva o casa mare si minunata, dar nu vrea

sa ceara pentru asta adevaratul pret, ci putin de tot, ca el sS-si p&streze

stapinirea asupra casei, iar ace-la sa stie bine ca nu este stapin pe casd,

ci o foloseste prin harul si darnicia stapinului ei, tot asa si Stapinul nos-

tru a incredintat omului toate cele vazute, i-a dat ca locuinta raiul si

toate cele din rai in folosinta ; dar pentru ca nu cumva incetul cu ince-

tul sa se lase tirit de minte si sa creada ca toate cele vSzute s-au facul

de la sine si sa-si inchipuie lucruri mai presus de vrednicia lui, i-a po-

runcit sa nu se atinga de un singur pom si i-a rinduit pedeapsa aspra de

calca porunca, ca sa poata sti cS are un Stapin si cS se bucura de cele-
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lalte bundUlti din Initio datorltfi ddrniciei Stdpinului. Dar ppntru cd omul,

din pricina marii snlo neludri aminte, a cazut impreunS cu femeia lui in

aceastS prapaslie, pentru cd a cdlcat porunca data lui si a gustat din

pom, de aceea Dumnezou a numit pomul acesta pom al cunoasterii bi-

nelui si rSului. Deci nu 1-a numit asa pentru ca omul nu cunostea ce e

binele si ce e raul — cd stia ne-o arata femeia in vorbirea ei cu sar-

pele : «A zis Dwnnezeu, spune ea, sa nu mincati din el ca sd nu muriti» ;

deci §tia ca de calca porunca are sa fie pedepsita cu moartea — , ci 1-a

numit pom al cunostintei binelui si raului, pentru ca dupa ce vor fi min-

cat din el aveau sa fie despuiati de slava cea de sus si aveau sa simta

cS sint goi, pentru ca pomul acesta avea sa fie, s-ar putea spune, o in-

cercare a aiscultarii sau neascultarii lor.

Ati aflat pentru ce Scriptura a spus : «Li s-au deschis ochii lor ?i

au cunoscut ca sint goi» ? Ati cunoscut pentru ce pomul acesta s-a nu-

mit pomul cunostintei binelui si raului ? Ginditi-va ce rusine mare au

simtit dupa ce au mineat din pom, calcind porunca Stapinului, ca «si-au

cusut frunze de smochin si si-au facut acoperdmint imprejurul lor» !

lata din ce slava au cazut si la ce nimicnicie au coborit ! Ei, care

mai inainte vietuiau ca incjeju paminteni, isi nascocesc imbracaminte de

frunze ! Atit de mare rau este pacatul ! Nu numai ca ne ia bunavointa

•de sus, dar ne mai si coboara la mere rusine si smerenie, ne lipseste de

bunStMtile pe care le avem si ne rapeste orice indraznire.

Dar ca sa nu umplu de tristete predica mea, vorbind tot mereu de

pScatul ce 1-a cuprins pe om in urma minc&rii din pom si a neascultarii,

haide, dacS vreti, sa mutSm cuvintul de la acest pom la alt pom, de la

pomul acesta la lemnul crucii, ca sa vedem ce rele a adus unul si ce

bun5tSti celalalt ,• dar mai bine spus, nu pomul a adus relele, ci vointa

liberS a omului, trixidavia si dispretul pe care 1-a aratat omul poruncii

StSpinului. Unul a adus moartea — ca dupa calcarea poruncii a intrat

moartea in lume — celalalt ne-a daruit nemurirea ; unul ne-a scos din

rai, celSlalt ne-a ridicat la ceruri ,- unul, din pricina unei calcari

de poruncS, a fost supus unei atit de mari osinde, celalalt ne-a

sters mii si mii de poveri de pacate si ne-a daruit indraznirea ina-

intea StSpinului. Ati vazut deosebirea intre unul si altul ? Ati vazut vi-

clenia diavolului, trindavia omului si iubirea de oameni a Stapinului ?

SS ne intrarmam, dar, iubitilor, cu arma acestui lemn de viata faca-

tor si s3 omorim cu puterea lui patimile cele stricatoare de suflet, dup&

cum spune si apostolul : *lar cei ce sint ai lui Hristos si-au rdstignit tru-
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pul lm[)rcuiui cu patimile 9I cu poftele» «. Cu alio cuvinle, apostoiul

spune asa : «Cei care s-au afierosit cu totul 'lui Hristos au omorit orice

pofta rusinoasS care se naste in trup ?i vatSmS toate lurrSrile sufle-

tului».

Fiind ?i noi urmStori celor ce s-au afierosit cu totul lui Hristos, sa

facem madularele noastre nelucratoare fata de tirania care se ridica in

noi prin lucrarea diavoleasca, ca si in viata de aici sa strabatem netul-

burati oceanul acesta invalurat si primejdios si ajungind la limanul eel

linistit al iubirii de oameni a lui Dumnezeu sa ne invrednicim a dobindi

bunatatile fagaduite celor ce-L iubesc pe El, in Hristos Iisus Domnul
nostru, Caruia slava, impreuna cu Tatal si cu Sfintul Duh, acum si pu-

rurea si in vecii veciilor, Amin.

15. Gal, 5, 24.
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«§i au auzit glasul Domnului Dumnezeu,
Care umbla prin rai dupa amiaza» x

I

Socot cS in cuvintul de mai inainte v-am vorbit indestulator, dupa

puterea mea, de pomul din rai si am aratat dragostei voastre pentru care

pricing 1-a numit dumnezeiasca Scriptura pomul cunostintei binelui si

rilului. Asa ca astazi vreau sa tree mai departe, ca sa cunoasteti nespusa

iubire de oameni a lui Dumnezeu si sa vedeti cit pogoramint foloseste

Dumnezeu in purtarea Lui de grija de neamul omenesc. Dumnezeu a

nicut tolul si a sees la iveala pe toate, ca aceasta fiinta cugetatoare, cre-

ate de El, sS aiba toata cinstea, sa duica o viata intru totul asemanatoare

ingerilor si sa aiba chiar in trup nepatimirea acelora. Dar, din pricina

Irindtiviei, au calcat amindoi porunca Lui, desi ii intarise si le atrasese

luarea aminte prin amenintarea cu moartea. Nici asa, insa, Dumnezeu
nu si-a oprit de la om iubirea Sa de oameni, ci a mers mai departe cu

bunStatea Sa. Dupa cum un tata iubitor, cind vede pe copilul sau ca face

din trindavie o fapta nevrednica de bunul sau nume, il coboara din cea

mai inalta cinste la cea mai din urma necinste ; dar incalzit de dragos-

tea parinteasca nu-1 trece cu vederea, ci-i arata iarasi iubirea sa, vrind

sa-1 scape pu|in cite putin de necinstea in care cazuse si sa-1 ridice ia-

rcisi la vechea cinste ; tot asa si bunul Dumnezeu : a avut mila de om,

care cazuse prada vicleniei diavolului, fiind inselat impreuna cu femeia

lui si primind prin sarpe sfatul vicleanului demon. De aceea s-a apropiat

indatS de om cum se apropie un doctor de un bolnav, care are nevoie de

Ingrijirile si miinile doctorului. Dar ca sa cunoasteti chiar din cuvin-

tele Scripturii pogoramintul nespus al lui Dumnezeu, trebuie neaparat

sS auziti cuvintele ce s-au citit.

«$i au auzit glasul DoiAnului Dumnezeu, Care umbla in rai dupa
amiazd ; si s-au ascuns Adam si femeia lui de la fata Domnului Intie

pomii raiului» 2
.

1. Fac, 3, 8.

2. Fac, 3, 8.
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Sa nu trecem, iubitilor, cu usurinta pe linga spusele dumnezeiestii

Scripturi §i nici sa ne oprim la cuvinte, ci sa ne gindim ca Scriptura, din

pricina slabiciunii noastre, intrebuinteaza ni§te cuvinte atit de nepotri-

vite ; dar toate cu cuviinta dumnezeiasca se fac pentru mintuirea noas-

tra. Spune-mi, te rog, n-ar fi in Scriptura multe lucruri absurde, daca. am
voi sa ne oprim numai la cuvinte si nu le-am intelege cum se cuvine lui

Dumnezeu ? lata, sa ne uitam chiar la cuvintele de la inceputul textului

ce s-a citit. «£i au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla in rai

dupd amiazd; si s-au ascuns*. Ce spui? Oare Dumnezeu umbla? Sa-I atri-

buim, oare, lui Dumnezeu picioare ? Sa nu intelegem, oare, din aceste

cuvinte nimic inalt ? Dumnezeu nu umbla ! Doamne fereste ! Cum ar um-

bla El, Care este pretutindenea si umple totul ? Este cuprrns, oare, in-

tr-o grading, El, al Carui tron e cerul si al Carui asternut al picioarelor e

pamintul ? 3 Care om cu judecata poate spune asta ?

Atunci, cum trebuie sa intelegem cuvintele : «Au auzit glasul Dom-
nului Dumnezeu, Care umbla prin rai dupd amiazd» ?

Trebuie sa le intelegem in sensul ca Dumnezeu a vrut sa-i faca pe

Adam si Eva sa simta atit de mult incit sa bage frica in ei. Si aceasta s-a

si intimplat. I-a cuprirus atita teama, ca au incercat sa se ascunda, ca si

cum ar fi venit Dumnezeu. Au intrat in ei pacatul §i calcarea poruncii

si i-a cuprins rusinea. Judecatorul eel drept, eonstiinta adica, desteptata,

le-a strigat cu glas tare, i-a invinuit, le-a aratat fapta, ca si cum le-ar fi

scris inaintea ochilor marimea pacatului lor. Da, chiar de la inceput, de

cind a facut pe om, Stapinul Cel iubitor de oameni a pus in om eon-

stiinta, acuzator nelipsit din" om, care nu poate gresi, nici nu poate fi

inselat. Chiar de ai putea ascunde de toti oamenii pacatul savirsit sau

fapta de ru$ine, de acest acuzator n-o poti ascunde ! Acuzatorul acesta

pe care-1 ai in tine te insote§te mereu, te supara, te chinuie, te biciu-

ieste §i niciodata nu se lini9teste, ci se napusteste asupra ta si in piata

si intre lume $i la masa §i cind dormi si cind te scoli ; iti cere socoteala

de cele ce ai gresit, iti pune sub ochi §i marimea pacatelor si pedeapsa

care urmeaza. §i dupa cum un doctor bun nu inceteaza de a da doctorii

unui bolnav pina ce nu-1 vede facut sanatos, tot asa §i eonstiinta nu se

opre$te, ci are necontenit grija.

II

Lucrarea constiintei este sa ne aduca necontenit aminte de faptele

noastre rele si sa nu ingaduie sa dam uitarii ce am savirsit, ci sa ni le

puna sub ochi, ca, macar asa, sa nu mai facem ce-am facut. Daca chiar

3. Isaia, 66, 1.
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cu ucost ajutor, cu ajutorul dat de constiintS, cu acest acuzator puternie,

cure ne biciuie sullotul, ne sfl$ie inima si tabaraste asupra noastra mai

cumplit decit un cfilau, nicl asa, multi dintre noi sint biruiti de trindavie,

undo n-am ajunge de-am fi lipsiti de ajutorul constiintei ?

Din pricina asta si eel intii-zidit, simtind mustrarile constiintei si

gindindu-se la venirea Stapinului, s-a ascuns indata. Spune-mi, pentru

re ? Pentru ca a vazut ca se napustesle asupra lui acest acuzator, con-

st iinta.Nu era un altul care sa-1 vadeasca, care sS fie martor al greselii

iui, ri numai martorul acela, pe care-1 purta inauntrul lui. De altfel pe
lingo" mustrarea constiintei Ie-a mai aratat celor dintii oameni si goli-

tiunea lor, marimea pacatului savirsit ca si luarea slavei care-i acoperea

mai inainte ca o haina stralucitoare. Asadar, dupa savirsirea pacatului

acela cumplit, le-a fost grozav de rusine si-au incercat sa se ascunda.

«Au auzit, spune Scriptura, glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prirt

rai dupa amiazd •, ?i s-au ascuns Adam si femeia lui, de la lata Domnului
Dumnezeu in mijlocul raiului».

Nimic nu este mai rau, iubite, ca pacatul. Odata intrat in noi ne
umple nu numai de rusine, dar ne face si nepriceputi din priceputi si in-

telep(i cum eram mai inainte. Uita-mi-te cit de nepriceput a ajuns Adam,
el care mai inainte era atit de intelept, el care prin fapte ne-a aratat

intelepciunea data lui, el care facuse o profetie atita de mare ! «Auzind

glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai dupa amiaza ; s-a ascuns

el si femeia lui de la iafa Domnului Dumnezeu intre pomii raiuluh. Poate
fi, oare, o prostie mai mare ca aceea sa incerci sa te ascunzi de Dumne-
zeu, Care este pretutindenea, de Creatorul, Care a adus totul din nefiinta

la fiinta, de Cel ce stie cele tainuite, de Cel ce a zidit indeosebi inimile

oamenilor 4
, de Cel ce pricepe toate faptele lor, de Cel ce cerceteaza

inimile si rarunchii 5 si stie chiar miscarile inimilor noastre ? 6 Dar, nu
te minuna, iubite ! Asa e obiceiul celor ce pacatuiesc ! Chiar de nu pot

sS se ascunda, totusi incearca sa se ascunda. Asa au facut si cei dintii

oameni ,• neputind suferi rusinea ce i-a cuprins dupa pacat, dezbracati

de slava aceea nestricacioasa, cautau sa se ascunda undeva. ?i s-au

ascuns in mijlocul raiului. Dupa cum slugile rele, care primesc bataie fara

incetare, neputind sa se ascunda de stapinul lor, alearga in toate col-

turile casei, cind ici, cind colo, pentru ca frica le zdruncina mintea, tot

asa si cei dintii-zidi^i, negasind nici o scapare, se invirt in casa lor,

adica in rai.

4. Ps., 32, 15.

5. I's., 7, 10.

G. I's., 43, ?,3.
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Nu fiira rost no vorbo^tu Scrlptura ?i do limpul Sn cam s-au ascuns :

«Au auzit, spune Soriplura, glasul Domnulul Dumnezeu, Care umbla prin

rai dupd amiazci». Ne-a vorbll de timp, ca sa afli iubirea de oameni a

SUlpinului. Da, Dumnezeu n-a aminat deloc, ci indata ce a vazut fapta

lor si marimea ranii, s-a si grabit sa-i vindece, ca nu cumva sS se inlindii

rana si sa nu se mai poata vindeca ; de aceea o ia inainte, si opreste in-

data intinderea ranii ; mergind pe urmele b\mata|ii Sale, Dumnezeu nu

lasa nimic necercetat.

Dusmanul mintuirii noastre, el care pizmuieste totdeauna binele nos-

tru, a fost atit de furios, ca, chiar de la inceput incepe sa unelteasca, pen-

tru ca prin sfatul lui pierzator sa-i lipseasca pe cei dintii-ziditi de area

minunata viefuire din rai. Dar inteleptul Dumnezeu, Cel ce rinduieste

viata noastra dupa intelepciunea Lui, cind a vazut si violenia diavolului

si trindavia omului, prin care a fost inselat dimpreuna cu femeia si s-a

umplut de atita rusine, a venit indata la ei ; si ca un judecator blind si

iubitor de oameni incepe judecata cea plina de frica si de cutrcmur si

face cercetarea cu de-amanuntul. Prin aceasta ne invata sa nu osindim

pe semenii nostri inainte de a-i cerceta cu de-amanuntul.

Ill

Sa auzim, asadar, daca vreti, ce-i intreaba Judecatorul, ce raspund

osinditii, ce pedeapsa primesc si cu ce osinda a fost osindit eel care a

uneltit atita impotriva lor. Incordati-va, va rog, mintea si lua^i aminte-

cu multa frica la cele spuse. Daca atunci cind vedem pe un judecator

pamintesc stind pe scaun inalt de judecata, si vedem ca aduce in fata

pe osindi^i, ca bate si pedepseste, stam atunci cu multa teama alaturi,

vrind sa auzim ce spune judecatorul si ce raspunde vinovatul, apoi cu

mult mai mult este drept sa facem asta acum, cind vedem ca Insusi Cr.ea-

torul firii judeca pe cei create de El. Dar daca veti lua bine aminte, veti

vedea cit este de mare deosebirea intre mila cu care judeca Dumnezeu
pe om si asprimea cu care judeca oamenii pe oameni.

«£i a chemat Domnul Dumnezeu pe Adam $i i-a zis : «Adame, und<?

e?fi ?» 7
.

Chiar din aceasta intrebare se cade sa te minunezi de mila si covirsi-

toarea iubire de oameni a lui Dumnezeu ! Nu numai ca 1-a chemat pe

Adam, ci ca chiar El 1-a chemat. La judecatile cele de aici, oamenii nu

sufera sa faca asta cu semenii lor, desi sint cu totii de aceeasi fire. $titi.

doar, ca atunci cind stau pe scaunul inalt de judecatS si judeca pe cei

7. Fac, 3, 9.
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< e au facut role, Judw&torli nu le fac cinstea vinovatllor sa-i Intrebe

direct, pentru a le arata cu asta cit dispret au de ei din pricina faptelor

lor rele ,• ci judecatorul Intreaba si altul trece intrebarea de la judecator

la vinovat ; si iarasi este adus raspunsul de la acela la judecator. Asa e

pretutindeni obiceiul judecatorilor. Dumnezeu, insa, n-a facut asa !

— Dar cum ?

— Dumnezeu 1-a chemat chiar El pe Adam. «£i a chemat Domnul
Dumnezeu pe Adam $i i-a zis lui : «Adame, unde esfi ?». Uita-te cita pu-

tere au aceste citeva cuvinte ! Insusi faptul ca Dumnezeu 1-a chemat

arata marea si nespusa Lui iubire de oameni ,• faptul ca i-a dat lui Adam
,prilej sa vorbeasca, lui care era plin de ru§ine §i nici nu indraznea sa

•cieschida gura §i sa miste limba, arata marea bunatate a lui Dumnezeu ;

iar faptul ca 1-a intrebat : «Unde e$ti» arata, pe linga iubirea Sa de oa-

meni, si taria acestei iubiri. Aproape ca ii spune : «Ce s-a intimplat ?

Intr-un loc te-am lasat si in alt loc te gasesc acum
;
cu slava te-am lasat

imbracat si gol te gasesc acum. Unde e$ti ? Cum ti s-a intimplat asta ?

Care tilhar, care spargator \i-& luat asa pe neasteptate toata bogatia si

te-a lasat atita de sarac ? Cum fi-ai dat seama de goliciunea ta ? Cine

tf-a rapit acea minunata haina cu care erai imbracat ? Ce inseamna

aceasta neasteptata schimbare ? Care furtuna, atit de puternica, ti-a ine-

cat iute toata incarcatura corabiei tale ? Ce s-a intimplat, ca incerci sa

te ascunzi de Cel ce {i-a facut atita bine si te-a ridicat la atit de mare
cinste ? De cine te temi de cauti acum sa te ascunzi ? Care acuzator te

urmareste ? Ce martori stau linga tine ? De unde a intrat in tine atita

teama si frica ?».

«Am auzit glasul Tdu, a spus Adam, umblind prin rai $i m-am temut

•ca sint gol $i m-am ascuns» 8
.

«Spune-mi, cum ai cunoscut ca esti gol ? Ce este acest cuvint nou
si nemaiauzit ? Cine ar fi putut vreodata sa-ti spuna asta daca n-ai fi

fost tu insuti pricinuitorul rusinii, daca n-ai fi mincat din pomul din care

ti-am poruncit sa nu maninci ?».

Uita-te la iubirea de oameni a Stapinului si la covirsitoarea Lui rab-

dare ! Ar fi putut, doar, sa nu-1 invredniceasca nici de intrebare pe eel

ce pScatuise atita de mult, ci sa-i dea indata pedeapsa ce o hotarise mai
inainte. Dar nu ! Dumnezeu indelung rabda, indura, intreaba, primeste

'rSspuns si iarasi intreaba, numai si numai ca sa-1 indemne sa se apere,

ca sa aiba prilej, ca, si dupa o calcare atita de mare de porunca, sa-si

arate iubirea Sa de oameni. Cu asta ne invata ca si noi cind avem de ju-

8. Fac, 3, 10.
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decat pe cei vinovatl s& nu n« purtHm ffirH milfi cu el, s& nu le aratfim

cruzime de fiarS, ci sa flm cu mllfi ?1 cu tndelungS rSbdare, ca judecam,

doar, mSdulare de-ale noastre i si, glndlndu-ne ca si ei slot oameni, sa

unim pedeapsa cu mlla. Nu fSrS rost «e foloseste dumnezeiasca Scriptura

de atit de mare pogorSmint, cl pentru ca prin aceste cuvinte grosolane,

nepotrivite Dumnezeirii, s8 ne Invete si iubirea de oameni a lui Dumne-
zeu si sa ne facS si rivnitori, ca sa imitam, dupa puterea noastrS, buna-

tatea Stapinului.

«$i i-a zis lui : «Cine ti-a spus ca. e$ti gol ? Fara numai ca ai mincat

din pomul din care ti-am poruncit : Numai din acesta sa nu ma-

ninci ?» 9
.

«De unde ai fi putut §ti asta, il intreaba Dumnezeu, de unde ai fost

cuprins de atita ru$ine ? Nu din alta parte decit numai ca ai fost netn-

frinat, ca ai dispretuit porunca Mea ?».

IV

Uita-te, iubite, la covir§itoarea bunatate a lui Dumnezeu ! Vorbe^te

cu Adam ca de la prieten la prieten §i ii tine de rau ca i-a calcat po-

runca : «Cine }i-a spus ca esti gol ? Fara. numai ca ai mincat din pomul

din care ti-am poruncit : Numai din acesta sa nu mdninci ?». Nu putina^

tarie au si cuvintele : «Numai din acesta». «Ti-am stinjenit, oare, atit de

mult desfatarea ? ii spune Dumnezeu. Nu ti-am dat, oare, toata liberta-

tea, nu ti-am dat, oare, stapinire peste toti pomii din rai si numai de

acesta ti-am poruncit s§ nu te atingi, ca sa poti sti ca ai un StSpin si ca

esti dator sa-I dai ascultare ? De unde, dar, atita de mare nepasare, cS,

in ciuda unei libertati asa de mari, n-ai vrut sa nu te atingi nici de acest

singur pom, ci ai dispretuit indatS porunca data de Mine si ai adunat pe

capul tau atitea rele ? Ce folos ai avut? Nu ti-am spus asta de mai ina-

inte ? N-am vrut, oare, sa te opresc cu frica de pedeapsa si Sci te int5-

resc ? Nu v-am spus ce are s3 vi se intimple ? Oare nu pentru asta v-am

oprit sa mincati din pom, tocmai ca sa nu cadeti in aceste rele ? Cine

te-ar putea invrednici de iertare, cind ai fost asa de nerecunoscStor, dupa

ce ti-am dat atitea porunci ? Nu ti-am poruncit, oare, ca un tatS copilu-

lui sau, nu ti-am spus sa maninci din ceilalti pomi, dar de acesta sS nu

te atingi, ca sa nu-ti pingaresti toate bunatatile ? Dar poate c3 ai socotil

mai bun si mai vrednic de credinta sfatul celuilalt decit porunca Mea si

ai facut aceasta pentru ca te asteptai sS ajungi la mai mari bun&tc1ti,

daca-i urmezi sfatul ! De asta ai dispretuit porunca Mea si ai indrSznit sa

9. Fac, 3, 11.

13 — Sfinlul limn (iiirrt «
I«
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manlnci din pom I Jalfl ce-al pityt ! Ai aflat cit de pierzator a fost sfatul

acela !».

Ai v3zut iubirea de oameni a Judecatorului ? Ai v3zut blindetea si

nespusa Lui lips3 de rSutate ? Ai v3zut pogorSmintul, care dep3seste

orice minte si cuvint ? Ai vSzut cum vrea s3-i deschida, prin intrebare

si prin cele ce-i spune, us3 de apSrare : «Cine tf-a spus pe ca esti gol,

/drd numai cd ai mincat din pomul din care ti-am poruncit : Numai din

acesta sa nu mdninci ?», ca s3-Si arate iubirea Sa de oameni fata de un
p3cStos a§a de mare !

S3 auzim, dar, §i pe osindit, ce raspuns li da.

*Fcmeia pe care mi-ai dat-o sa fie cu mine, ea mi-a dat din pom $f

am mlncat» 10
.

Mi$catoare cuvinte §i pline de multa mila ! Indestulatoare sa atraga

spre iubire de oameni pe Stapinul eel atit de bun, a Carui bunatate depa-

^este p3catele noastre.

Indelunga rabdare a lui Dumnezeu i-a zguduit inima si i-a aratat cit

de mare ii este pacatul ! De aceea Adam isi alcStuieste aproape o aparare

si-I spune lui Dumnezeu : «Femeia pe care mi-ai dat-o sa fie cu miner

ea mi-a dat din pom si am mincat». «Siiu, spune Adam, stiu ca am paca-

tuit ; dar femeia, pe care mi-ai dat-o sa fie cu mine si despre care Tu
ai spus : «Sa-i facem lui ajutor asemenea lui» 11

, ea a fost pricina alune-

cSrii mele ! Femeia pe care mi-ai dat-o sa fie cu mine ! M-am asteptat

eu, oare, s3 ma acopere cu aceasta rusine tocmai ea, care a fost creata

ca sa-mi aduca mingiiere ? Tu mi-ai dat-o ! Tu ai adus-o la mine ! Ea P

dar, nu stiu de cine indemnata, mi-a dat din pom si am mincat».

Cuvintele acestea par a fi o apSrare, dar sint lipsite de orisice ier-

tare.

— «Ce iertare meriti, ii spune Dumnezeu, cind ai uitat de porunca
Mea si ai socotit mai bun darul femeii decit spusa Mea ? Da, femeia ti-a

dat s3 mSninci, dar porunca Mea si frica de pedeapsS erau indestulatoare

sS te fac3 s3 fugi, sa nu maninci din pom ! Oare nu stiai asta ? Oare n-o

cunosteai ? Din grija ce v-o port, v-am spus-o mai inainte, tocmai ca sa

nu cSdeti in aceastS greseala. Deci, chiar daca femeia ti-a slujit la cal-

carea poruncii, totusi nici asa nu esti lipsit de vina. S-ar fi cuvenit sa

socotesti mai vrednica de credint3 porunca ce ti-am dat si sa refuzi nu
numai tu mincarea, ci s3-i fi ar3tat si femeii cit de mare e pacatul. Esti,

doar, capul femeii, iar ea a fost adus3 pe lume pentru tine ; tu, insa,

stricat-ai rinduiala si nu numai c3 n-ai indreptat-o, dar te-ai lasat tirit si

10. Fac, 3, 12.

11. Fac, 2, 18.
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tu ! Ar fi trebuit ca trupul sa urmeae capulul \ s-a Intlmplat Insfi contra-

rul : capul a luat-o duptt Uup, o$a cfi au ajuns cele de Jos sus ! De asta

dar, pentru ca ai stricat toatft rinduiala, de asta esti acum asa, tu care

mai inainte erai inconjurat de atlta slava" ! Cine te-ar putea plinge dupa

vrednicie pentru pierderea unor bunStati asa de mari ? Da, au venit peste

tine acestea toate ! Totusi nu da pe altul vina, ci pe tine si pe trindSvia

ta ! Daca n-ai fi voit, femeia nu te-ar fi putut duce pe povirnisul acesta !

Te-a rugat, oare ? Nu ! Ti-a vorbit, oare ? Nu ! A cautat, oare, sa te in-

sele ? Nu ! Ti-a dat ,• si tu indata, cu atita usurinta, ai mincat, farS sa-tj

mai aduci aminte macar de porunca Mea ; ba dimpotriva, ai socotit c3

vreau sa te insel ; ca de asta nu ti-am ingaduit sa maninci din pom, ca

sa nu ajungi mai mare ! Cum poate avea temei ca am cautat sa te insel,

cind Eu te-am incarcat cu atitea binefaceri ? Nu era, oare, acesta s<mh-

nul eel mai mare ai facerii de bine ca ti-am spus mai dinainte s3 nu niM-

ninci din pom, ca sa nu cazi in nenorocirile in care ai cazut acum ? l)ur

tu n-ai tinut seama de nimic si iata ca pe pielea ta ai aflat cit de nmro

ti-e pacatul ! Deci nu da vina numai pe femeia ta, ci si pe trindavia ta !».

V

Dupa ce Dumnezeu i-a vorbit din destul lui Adam si dupS ce Adam,
care socotea ca femeia e de vina, a marturisit ca a pacatuit, iata ca bunul

Stapin se foloseste iarasi de marele Sau pogoramint si o invredniceste si

pe femeie de intrebare :

«$i a zis Dumnezeu femeii : «Pentru ce ai facut aceasta ?» u .

«Ai auzit, ii spune Dumnezeu, ca bSrbatul arunca vina pe tine si

pune totul pe seama ta, care i-ai fost data spre ajutor, care ai fost adusd

pe lume tocmai ca sa-i aduci mingiiere in viata, pentru ca esti de aceeasi

fire cu el si ai aceeasi faptura. Pentru ce ai facut asta, femeie ? Pentru

ce ai fost, si pentru tine si pentru barbatul tau, pricina unei atit de mari

rusini ? Ce folos ai avut de pe urma unei atit de mari neinfrinSri ? Co
cistig ai avut de pe urma inselaciunii, cu care ai fost inselatS, la care ai

facut partas si pe barbatul tau ?».

Ce a raspuns femeia ?

«$arpele m-a amdgit $i am mincat» iz
.

lata ca si ea este cuprinsa de mare spaimS si cauta sa se dezvinovti-

teasca de greseala. Dupa cum barbatul socotea c§ prin cuvintele : *Fc-

meia mi-a adus, mi-a dat $i am mincat», trece vina asupra femeii, tot

12. Fac, 3, 13.

13. Fac, 3, 13.
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asa si ea, negflsind vreo scSpare, m&rturlseste ce s-a tnttmplat si spune :

«$arpelc m-a anuigll si am mincat». «Fiara aceea vicleanS, spune ea, ne-a

fScut s& alunecSm, sfatul ei eel pierz5tor ne-a dus in aceastS rusine !

Sarpele m-a inselat si am mincat !».

S5 nu trecem, iubitilor, cu usurinta peste aceste cuvinte, ci sa le

cercetSm cu de-amanuntul, ca sa scoatem din ele mult folos. Are loc

acum judecata infricosatoare si plina de frica. Trebuie sa ascultam totul

cu mare luare aminte, ca sS punem in suflete comoara mare a celor ce

se grSiesc la aceasta judecata.

Ai vazut ca barbatul a spus : «Femeia pe care mi-ai dat-o sa fie cu

mine, ea mi-a dat si am mincat». Nici o silnicie, nici o violenta ! I-a dat

sd aleaga, sa faca ce vrea ! Femeia i-a dat numai ! Nu 1-a silit, nu 1-a for-

tat. La rindul ei, femeia, cind a cautat sa se apere, n-a spus : «$arpele

m-a silit si am mincat». Dar ce ? «$arpele m-a amagit». $i ea, la rindul ei,

era stapina sa fie amagita sau nu. «$arpele m-a amagit», spune ea. Dus-

manul mintuirii noastre, lucrind prin fiara aceea vicleanS, a inselat-o pe

femeie cu sfatul ; n-a silit-o, nici n-a fortat-o, ci prin sfatul eel pierzator

a prefacut in fapta inselaciunea, pentru ca a gasit ca femeia poate fi

in$elata usor cu o inselaciune lipsita de orice iertaie. «$arpele m-a In-

selat si am mincat».

$i bunul Stapin se mul^umeste cu aceste cuvinte ale lor si nu-i si-

leste sa vorbeasca mai mult. Dumnezeu nu i-a intrebat pentru ca nu stia,

eft stia, si stia foarte bine, ci pentru ca sa-si arate iubirea Sa de oameni.

Se pogoara pina la slabiciunea lor si le cere sa-si marturiseasca pScatul.

De aceea nu-i intreaba mai mult. Ar fi trebuit sa afle si chipul in care

au fost inselati ,• dar ca sa ne arate ca nu din nestiinta ii intreaba, se

multumeste cu spusele lor. Cind femeia a spus : «$arpele m-a inselat

si am mincat», a spus odata cu asta si sfatul eel pierzator primit de la

diarol prin sarpe, ca : «Dupa ce vefi minca ve/i fi ca niste dumnezei» u
.

Ati vazut cu cita precizie a fost intrebat Adam ? Ati vazut cu cita

lipsS de rSutate a fost cercetata si femeia ? Ati vazut cum se apara

fiecare ? VedetJ, deci, in acestea covirsitoarea iubire de oameni a Jude-

c3torului

!

Ehipa ce femeia a spus : &$arpele m-a amdgit si am mincat», Dumne-
zeu nu-1 mai invrednice§te pe sarpe de intrebare si nici nu-i mai da pri-

lej sS se apere si nici nu-1 mai intreaba ca pe barbat si pe femeie ; ci,

dup5 ce a primit raspunsul lor, a trecut asupra diavolului vina tuturor

relelor savirsite.

14. Far., 3, 5.
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$i pentru cfi Dumnozou, ca unul Care cunoaste tainele, stla c8 sar-

pele slujise vicleniei diavolulul $1 Invldlei pe care diavolul o purta omu-
lui, de aceea, ca sa cunosti bunfitatea Lui, Dumnezeu n-a spus acestei

viclene fiare ce spusese b&rbatulul si femeii ,- cS lui Adam ii spusese :

«Unde esti ? Cine tf-a spus cd esti gol ?» ls
, iar femeii ii spusese : «Pen-

tru ce ai fdcut aceasta ?» i6
.

Dar ce i-a spus ?

«£i a zis Domnul Dumnezeu sarpelui : «Pentru ca ai fdcut aceasta» l7
.

Ai vazut deosebirea ? Femeii i-a spus : «Pentru ce ai idcut aceasta ?»,

iar sarpelui : «Pentm ca ai fdcut aceasta». «Pentru ca ai facut acest r&u,

spune Dumnezeu, pentru ca ai dat acest sfat pierzator, pentru ca ai slu-

jit unei invidii atit de mari, pentru ca ti-ai ascutit invidia impotriva fap-

turii creata de Mine,

«blestemat sd fii tu din toate dobitoacele si din toate fiarele pdmhi-

tului. Pe piept si pe pintece sd te tirdsti si pamint sd mdninci in toate z/-

lele viefri tale. $i vrdjmasie voi pune intre tine si femeie si intre sdminta

ta si sdminta ei. Acela va pindi capul tdu, si tu vei pindi cdlciiul lui* IH
.

VI

Uita-mi-te aici la ordinea si inlantuirea faptelor pline de iubire ale lui

Dumnezeu ! Cind a intrebat, a inceput cu barbatul, apoi a trecut la fe-

meie ,• dar cind femeia I-a spus c3 sarpele a fost de vina, s-a indreptat

catre sarpe ; dar pe el nu-1 mai invredniceste de rSspuns, ci aduce asupra

lui pedeapsa ; si o pedeapsS ca aceea care se intinde de-a lungul tuturor

veacurilor, ca prin vederea sarpelui, sarpele sa ajunga un dascal per-

manent tuturor celor de mai tirziu, ca nimeni sa nu mai primeasca sfatul

acela pierzator si nici sa se lase inselat de uneltirile lui.

Dar poate ca cineva ma va intreba :

— Pentru ce sarpele a primit o pedeapsa atit de mare, cind diavo-

lul este eel ce a dat prin sarpe sfatul ?

— $i aceasta este lucrarea nespusei iubiri de oameni a lui Dumne-
zeu. Dupa cum un tata care-si iubeste copilul, cind pedepseste pe eel

ce i-a ucis fiul, sfarima si face in mii de bucati si sabia si cutitul cu care

a ucis, tot asa si bunul Dumnezeu, pentru ca sarpele a slujit ca o unealta

vicleniei diavolului, aduce asupra lui o pedeapsa vesnica, pentru ca prin

15. Fac, 3, 11.

16. Fac, 3, 13.

17. Fac, 3, 14.

18. Fac, 3, 14— 15.
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cele ce vedom srt no gtndim la marea neeinste In care a ajuns diavolul.

Tntr-adevSr, ce pedeapsfl trebule sS fi primit acesta, dacS sarpele, care

a slujit numai de unealtfi, a fost pedepsit asa ? Dar, mai bine spus, si

aceasta ne-a spus-o Hristos In dumnezeiestile Evanghelii, graind catre

cei din stlnga : «Ducefi-vd de la Mine, blestematilor, in tocul eel vesnic,

care este gdtit diavolului si ingerilor lui» l9
. De mult i-a fost pregatita

diavolului pedeapsa aceasta ! Iar focul eel nestins pe el il asteapta !

Poate fi, oare, o nenorocire mai mare decit aceea de a fi pedepsit cu o

pedeapsS gStita diavolului, din pricina ca nu te-ai ingrijit de mintuirea

ta ? C3 nouS ne este pregatita imparatia cerurilor, daca voim sa facem

fapte de virtute si sa urmam legilor puse de Hristos, o spune tot Hristos.

Asculta ! «Venifi, binecuvintafii Parintelui Meu de mo$teniti impardpa

gdtitd voud de la intemeierea lumii» 20
. Ai vazut ca diavolului ii este ga-

tit focul eel nestins, iar noua imparajia, daca nu ne trindavim ?

Glndindu-ne, dar, la acestea, sa ne ingrijim de viata noastra, sa fu-

gim de pacate si sS cautam sa nu fim inselati niciodata de uneltirile dia-

volului.

Dar daca vreti §i nu v-ati plictisit, sa vorbesc iarasi de pedeapsa data

sarpelui, pentru ca, ajungind asa la sfirsitul judecatii, sa vedem marea

iubire de oameni a lui Dumnezeu. Daca adeseori oamenii, cind vad ca

un judecStor judeca, stau toata ziua ca sa vada ce hotarire va da osin-

ditilor si nu pleaca pina ce nu vad ca se ridica judecatorul, apoi cu mult

mai mult se cuvine acum ca noi sa vedem pe bunul Dumnezeu, cu mai

multa rivnS, cum pedepseste cumplit pe sarpe, pentru ca prin pedepsirea

acestui animal, de care s-a slujit diavolul ca de o unealta, sa ne dam

seama de pedeapsa viitoare ce-1 astepata pe diavol ; sa vedem ca si fe-

meii si bSrbatului le da o pedeapsa masurata, care este mai mult dojana

decit pedeapsa ;
pentru ca, uitindu-ne bine la toate acestea, sa ne mi-

nunSm de purtarea de grijS pe care o are bunul Dumnezeu de neamul

omenesc.

Ce spune Dumnezeu ?

— «£i a zis Domnul Dumnezeu $arpelui : «Pentru ca ai idcut asta,

blestemat sd iii fu din toafe dobitodcele $i din toate fiarele pdmintului. Pe

piept $i pe pintece sd te tirdsti ?i pamint sd mdninci in toate zilele vietii

tale. $i vrdjmdsie voi pune intie tine si iemeie si intre sdminta ta si sa-

minta ei. Acela va pindi capul tdu, si tu vei pindf cdlciiul lui».

19. Matoi, 25, 41.

20. Malci, 25, 34.
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VII

Mare si cumpliUi este mlnla lul Dumnezeu, pentru ca mare a fost si

inselSciunea cu care a Inselat pe om vicleanul diavol ! «£i a zis Domnul
Dumnezeu sarpelui .- «Pentm cd ai facut asta». «Pentru c3 ai slujit unci

astfel de viclenii, ii spune Dumnezeu, pentru ca facind asa i-ai inselat,

dindu-le un sfat pierzator si pregatindu-le o otrava ucigStoare
;
pentru

cS ai facut asta si pentru ca ai voit sa-i scoti din dragostea Mea pe cei

creati de Mine, slujind vointei vicleanuilui diavol, care, din pricina invi-

diei si a covirsitoarei lui mindrii, a fost aruncat din cer pe pamint, de

aceea, pentru ca ai fost folosit in toate acestea ca unealta, iti dau o ves-

nicS pedeapsa, pentru ca prin cele intimplate tie sa poata cunoaste si

diavolul ce pedeapsa il asteapta si pe el si sa capete si oamenii do nuii

tirziu invatatura, sa nu mai asculte de sfaturile diavolului si nici sit lie

mselati de el, ca sa cada in aceeasi osinda. De aceea blestemat (»sli In

din toate fiarele, pentru ca nu te-ai folosit cum trebuie de pricepi'icn

ta, ba dimpotriva, insusirea deosebita pe care o ai fata de celelalte aul-

male, tocmai ea ti-a fost pricina tuturor relelor. — «Ca $arpcle era eel

mai infelept din toate dobitoacele $i fiaiele pamlntuluh 21
. — De aceea

blestemat sa fii din toate dobitoacele si fiarele pamintului». $i pentru cfi

blestemul nu se simtea, nici nu se vedea, de aceea ii da si o pedeapsci va-

zuta, pentru ca sa avem necontenit sub ochi semnele pedepsei lui. «Pe

piept $i pe pintece sa te tira$ti si pamint sa. maninci in toate zilele vietii

tale, pentru ca nu te-ai folosit cum trebuie de faptura ta, ci ai cutezat

sa stai de vorba cu fiinta rationala creata de Mine. Dupa cum diavolul,

care a lucrat prin tine si caruia i-ai slujit ca unealta, a fost doborit din

cer, pentru ca s-a gindit la lucruri mai mari decit merita, tot asa si tu,

la porunca Mea, vei lua alta infatisare. Ai sa te tirasti pe pamint si sii

maninci pamint, ca sa nu poti ridica sus capul. Ai sa fii necontenit in

aceasta stare ; si tu singur, dintre toate animalele, ai sa te hranesti cu

pamint. §i nu numai aceasta, ci si : vrdjmasie voi pune intie tine si femcic

si intre sdminta ta si sdminta ei. §i nu ma voi multumi cu atita, ca sa tt>

tirasti pe pamint, ci voi face ca femeia sa-ti poarte ura neimpScata ,• si

nu numai ea, ci voi face sa-ti duca razboi vesnic saminta ei semintei tale.

Acela va pindi capul tdu, si tu vei pindi cdlciiul lui. Da, voi da semintei

ei atita putere, ca-ti va zdrobi necontenit capul, iar tu vei sta sub picioa-

rele ei».

Ai vazut, iubite, din pedeapsa data acestui animal, cita purtare do

grija are Dumnezeu de neamul omenesc ? §i asta cind e vorba de sarpele

21. Fac, 3, 1.
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acosta vazut, do po pHmlnt I Dar daca" vrei s8 urmezl sirul spuselor Scrip-

turii, pofi sti ca dacfi Dumnezeu a spus acestea de sarpele acesta vazut,

apoi cu mult mai mult trebuie s8 se aplice aceste cuvinte sarpelui celui

nevSzut ! Ca" si pe acesta smerlndu-1 1-a pogorit sub picioarele noastre

si a fScut sS-i putem zdrobi capul. Oare nu o arata aceasta Hristos prin

cuvintele : «Ve/i calca peste serpi si peste scorpii» 22 ? Si, ca sa nu soco-

tlm c5 a vorbit de serpi si de scorpii, a adaugat : «$i peste toata puteiea

vra)masului» 2Z
. K\\ vazut covirsitoarea iubire de oameni a lui Dumne-

zeu si din pedeapsa data uneltei diavo'lului.

S3 ne intoarcem acum, dacS vreti, la femeie. Pentru ca sarpele a in-

selat-o, de aceea sarpele a fost pedepsit intii ; si pentru ca a inselat intii

pe femeie si pentru ca in urma ea a atras pe barbat, de aceea femeia este

pedepsita inainte de barbat cu o pedeapsa plina de povata.

«$i a zis iemeii ; tlnmultfrid voi Inmulti dureiile tale $i suspinul tau ;

in dureri vei naste hi si spre barbatul tau intoarcerea ta si el te va

stapini» 24
.

Vezi cit de bun este Stapinul ? De cita blindete se foloseste dupa
o atit de mare calcare de porunca ! «lnmultind voi inmulti dureiile tale

si suspinul tau». «Eu, ii spune Dumnezeu, as fi vrut sa ai o viata lipsita

de dureri si de necazuri, lipsita de orice suparare si tristete, plina de
toate bucuriile ; nici sS nu simti ca esti in trup. Dar pentru ca nu te-ai

folosit cum trebuie de atita fericire, ci multimea bunatatilor te-a facut

asa de nerecunoscatoare, de aceea ifi pun friu, ca sa nu mai zburzi si

te osindesc la necazuri si suspine. Inmulfind voi Inmulti durerile tale si

suspinul tau ; in dureri vei naste hi. Voi face ca temeiul unei mari bucu-

rii si a nasterii de fii sa-ti fie inceput de durere, ca sa-ti amintesti si tu

necontenit, odata cu durerile fiecarei nasteri, cit de greu e pacatul ce

1-ai savirsit si cit de mare e calcarea de porunca si ca sa nu ui^i, cu tre-

cerea vremii, ce s-a intimplat, ci sa poti sti ca !n?elaciunea este pricina

tuturor acestora, de aceea inmultind voi inmulfi durerile tale si suspinul

tdu ; in dureri vei naste hi».

Prin aceste cuvinte Dumnezeu arata durerile nasterii si chinul acela

mare pe care trebuie neaparat sa-1 indure femeia ,• anume copilul, pe

care il poarta, ca o povara, atitea luni, suferintele dese ce se nasc de

aici, ruperea madularelor si acele dureri cumplite pe care le cunosc nu-

mai acelea care au nascut.

22. Luca, 10, 19.

23. Luca, 10, 19.

24. Fac, 3, 16.
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VIII

Totusi iubitorul cle oameul Dumnezeu a dat odata cu durerile si o

atit de mare mingiiere, incit bucuria pentru pruncul nSscut precump3-

neste durerile acelea care sfisie plntecele femeii vreme de atitea luni..

Da, femeile care au indurat atita durere si au fost atit de chinuite di>

suferinte, incit se poate spune ca nu mai aveau nadejde ca vor scapa

cu viata, dupa ce au nascut si s-au bucurat de rodul durerilor nasterii,

ca si cum ar fi uitat toate cele petrecute, dau nastere la alti copii ! Asa

a rinduit iubitorul de oameni Dumnezeu, ca sa se pastreze neamul ome-

nesc. Totdeauna nadejdea unui bine viitor ne face sa induram cu usu-

rin|a necazurile prezente. $i poti vedea ca si cei care fac comert pe mare

indura astfel de necazuri : strabat oceane intinse, infrunta naufragii si

pirati si de multe ori dupa acele multe primejdii nici nu-si ajung scopul
;

cu toate acestea, nu se ostoiesc, ci o iau iarasi de la capat. Acelasi lucru

il po|i vedea si la plugari : si ei tale brazda adinca, cultiva cu mullii grljrt

pamintul, arunca din belsug seminte ; dar adeseori li se spulbera to«l( v

nadejdile fie din pricina secetei, fie din pricina ploii prea multe, fie crt

a venit rugina peste semanaturi chiar aproape de seceris ; cu toate astou,

nu se ostoiesc nici ei, ci incep iarasi lucrul cimpului cind vine vremea.

$i asa face orice muncitor. La fel si femeia ; si ea, de multe ori, dupd

acele multe luni de sarcina, dupa durerile acelea cumplite, dupa noptile

nedormite, dupa sfisierea madularelor — si se mai poate intimpla si ne-

norocirea sa nasca pruncul inainte de vreme, neformat si fara de chip ;

sau format, dar crud, nesanatos si adesea chiar mort, incit ea abia do

scapa de primejdie — ,• ei bine, dupa toate acestea, ca si cum le-ar fi

uitat pe toate, femeia naste mai departe copii si indura aceleasi sufe-

rinte. Dar pentru ce vorbesc eu de aceleasi suferinte ? Adeseori se in-

timpla sa moara odata cu noul nascut ; si nici asa celelalte femei nu se

invata minte si intimplarea nu le convinge sa se linisteascS. Atit de

mult a infratit Dumnezeu cu durerile placerea si bucuria ! Pentru asta a

si spus : «lnmultind voi lnmulfi durerile tale $i suspinul tau ; In dureri

vei na$te fii». Acest lucru 1-a spus si Hristos, graindu-le ucenicilor Sai,

aratindu-le si marimea durerii si covirsirea bucuriei : «Femeia cind na$te

are intristare, ca. i-a venit ceasul ei» 25
; apoi, vrind sa ne arate c3 du-

rerea fuge repede si ii urmeaza bucuria si veselia, a spus : «Iar dacd sr

na?te copilul, nu-$i mai aduce aminte de intristare din pricina bucuriei,

ca. s-a nascut un om pe lume» 26
. Ai vazut ce mare purtare de grij<1 ?

25. loan, 16; "2\\

26. loan, Hi, 21.
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Ai vttzut ce |)c<lt>ti|>NM lnsotltfi de sfatuire ? «In durerl vei naste fii».

Apoi : *Sprc barbatul tciu Intoarcerea ta si el te va stdpini». Iubitorui

•de oameni Dumnezeu spune aceste cuvinte femeii, ca si cum s-ar scuza

aproape : «Eu dintru Inceput te-am creat de aceeasi cinste cu barbatul

tiiu si am vrut sa iei parte cu el in toate la aceeasi vrednicie
; ti-am in-

credintat si tie r
ca si bSrbatului tau, stapinirea peste toate din lume ,•

dar pentru ca nu te-ai folosit cum se cuvine de cinstea ce t>ani dat, de

aceea supune-te barbatului tau. $i cdtre barbatul tau intoarcerea ta $i

el tc va stapini. Pentru ca ai parasit pe eel de aceea$i cinste cu tine, pe

rel care e de aceeasi fire cu tine §i pentru care ai fost creata
;
pentru ca

ai voit sa stai de vorba cu sarpele, fiara cea vicleana, si sa primesti sfat

de la el, de aceea supune-te barbatului tau si hotarasc sa-ti fie el stapin,

ca s5 cunosti stapinia lui ! $i pentru ca n-ai stiut sa conduci, invata sa

fii coiidusa bine ! Cdtre barbatul tau intoarcerea ta $i el te va stapini. E
mai bine pentru tine sa fii sub el, sa ajungi sub stapinirea lui, decit, slo-

bodd si stapina, sa fii aruncata in prapastie. E mai de folos ca un cal

Sil aiba friu si sa mearga bine, decit sa fie fara friu §i sa te duca in pra-

pastie. Caut, deci, folosul tau ; vreau ca tu sa te supui lui, sa urmezi lui

cum urmeaza trupul capului si sa primesti cu bucurie stapinia lui».

$tiu c3 v-am obosit cu lungimea celor spuse ! Dar fiti, va rog, inca

putin cu mintea treaza, ca sa nu las neterminata judecata, pe care Dum-
nezeu o face omului, nici sa plecam, lasind pe judecator inca pe scaunul

•de judecata. $i cu asta ajungem la sfirsit.

IX

S3 vedem, asadar, ce spune Dumnezeu barbatului, dupa ce a vorbit

femeii, $i sS vedem ce pedeapsa ii da lui.

«Iar lui Adam i-a zis : «Pentru ca. ai ascultat de glasul femeii tale si

ai mincat din pomul din care ti-am poruncit ca numai din acesta sa nu
manlnci si ai mincat din el, blestemat sa fie pamintul intre Iucrurile tale.

In necazuri vei minca in el in toate zilele vietii tale. Spini si ciulini ifi va
rdsdri si vei minca iarba cimpului. In sudoarea fetei tale vei minca pii-

nea ta pind ce te vei intoarce in pamintul din care ai fost luat ; ca

pdmlnt esti si in pdmint te vei intoarce» 27
.

Si in aceste cuvinte se arata marea si nespusa purtare de grija de

oameni a Stapinului. Dar sa ascultam cu luare aminte fiecare cuvint al

Sou.

27. Vac, 3, 17 -19.
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*lar lul Adam i-a spits : *l>entm cd ai ascultat de glasul femeii talc

$i ai mlncat din pomul din care fl-am poruncit ca numai din acela sa nu

maninci, si ai mincat din eh.

«Pentru ca ai ascultat de femeia ta, ii spune Dumnezeu, si ai min-

cat din pom, pentru cS ai pus inaintea poruncii Mele sfatul ei si n-ai

voit sa te abtii numai de la acest singur pom, din care ti-am poruncit

sa nu maninci — ti-am poruncit Eu, oare, sa te abtii de la toti pomii ?

Nu ! De la unul singur numai, si nici atita n-ai vrut — , ci ai uitat po-

runca Mea si ai ascultat de femeie, pentru aceasta vei cunoaste prin

fapte cit de mare pacat ai facut».

Sa le auda cuvintele acestea barbatii ! SS le auda si femeile ! Unii,

ca sa nu primeascS sfaturile rele ale femeilor, celelalte, ca sa nu doa

astfel de sfaturi. Daca Adam n-a fost iertat, cu toate ca a dat vina p<>

femeie, ce cuvint de aparare mai poti avea cind spui ca din pricin.i lc-

meii am savirsit cutare si cutare pacat, ca din pricina femeii am Lieu I

cutare si cutare fapta ? De aceea a si ajuns femeia sub stapinircd di ^>i

ai fost rinduit stapinul ei, ca ea sa-ti urmeze tie, nu sa urmeze capul pi-

cioarelor. De multe ori, insa, se vede ca se intimpla contrarul ; eel c<ir<'

trebuie sa fie capul nu ia nici locul picioarelor ; iar aceea care tic-

buie sa fie picioare ajunge cap. Pentru aceea si fericitul Pavel, clasra-

lul lumii, care a prevazut toate acestea, spunea : «Ce ?fii, femeie, dacd

iU vei mmtui barbatul ? Sau ce sfj'i, barbate, dacd l{i vei mintui te-

meia1» 2S
. Totusi trebuie si barbatul sa aiba multa grija ca sa indopar-

teze sfaturile cele pierzatoare ale femeii, iar femeia sS aiba mereu in

urechi pedeapsa primita de Eva, care a dat barbatului ei sfatul acela

pierzator. Femeia sa nu indrazneasca sa dea astfel de sfaturi, nici sit

imite pe Eva, ci din cele intimplate Evei sa se intelepteasca si sa dea

acele sfaturi care pot sa o scape, si pe ea si pe barbatul ei, de pedeapsa

§i osindS.

Dar sa ne intoarcem la cuvintele Scripturii

!

«Iar lui Adam i-a spus Dumnezeu : «Pentm ca. ai ascultat dc glusul

femeii tale $i ai mincat din pomul din care U-am poruncit ca numai

din acesta sa nu maninci si ai mincat din el».

«Pentru ca ai fost atit de nepasator fata de paza poruncii ce ti-ani

dat, i-a spus Dumnezeu, si pentru ca nu tj-a fost de folos nici frica,

nici prevenirea Mea de cele ce au sa vi se intimple daca vei minca, ci

ai alunecat intr-un pacat atit de mare ca n-ai putut sa te abtii sa mi

28. / Cor., 7, 1G.
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maniiici diiitr-un slngur pom, cu toate ca to desfatal din toti ceilalti, do
aceea blcstcmat sii /ie ptimlntul intie lucruiile tale».

UitS-te la iublrea de oameni a StSpinului ! Uita-te cum a pedepsit

pe sarpe si cum pedepseste pe om, pe aceasta fiinta cugetatoare ! $ar-

pelui i-a spus : «Blestemat esti tu pe pamint» 29
. Pe om nu-1 pedepseste

asa.

— Dar cum ?

— «Blestemat sd fie pamintul intre lucruiile tale».

$i pe buna dreptate, ca pentru om a fost adus la fiinta pamintul,

ca sa" se poata bucura asa de toate roadele lui ; ca, iarasi, tot pentru

om, din pricina lui, pentru ca a p&catuit, a adus asupra pamintului

blestemul. §i pentru ca blestemul pamintului avea sa-i ia tihna si li-

ni^tea omului, de aceea Dumnezeu spune : «Blestemat sd. lie pamintul

intre lucruiile tale».

Apoi ca sa vezi ce inseamna «blestemat», a adaugat : «ln necazuri

vei minca in el, in toate zilele vietH tale». Vezi ca fiecare pedeapsa se
intinde de-a lungul veacurilor, ca sa le fie de folos nu numai lor, ci ca

sd afle, din insasi pedeapsa, si oamenii de mai tirziu de unde le-a ve-

nit pedeapsa. «In necazuri, spune Dumnezeu, vei minca in el in toate

zllcle vietii tale». Apoi, ca sa cunosti mai bine felul pedepsei si pri-

cina necazului, a adaugat : «Spini $i ciulini iti va rdsdri». lata semnele
blestemului ! «Pamintul va da, spune Dumnezeu, spini si ciulini, ca sa

lucrezi cu multa truda si osteneala ! Te voi face ca toatS vremea s-o

duci in necazuri, ca sa-^i fie necazurile un friu, ca sa nu te crezi mai
mult decit esti, ci sa ai mereu in minte fiinta ta si sa nu te mai lasi

niciodata inselat».

«^i vei minca iarba cimpului. tn sudoarea fefei tale vei minca pii-

nca ta». Vezi ca dupa neascultarea sa, Adam are o stare cu totul potriv-

nica colei dintii ? Eu, ii spune Dumnezeu, cind te-am adus pe lumea
aceasta, am vrut sa fii fara necazuri, fara osteneli si fara sudori ,• am
vrut s3 fii multumit si fericit ,• am vrut sa nu fii supus nici nevoilor tru-

pului, ci sa fii scapat de toate acestea ca sa ai deplina libertate. Dar
pentru ca nu te-ai folosit de inlesnirea asta, de aceea blestem si pa-

mintul, ca sa nu dea roade ca mai inainte, cind nu-1 arai, nici nu-1 se-

mSnai. Aduc peste tine multe osteneli, multe neplaceri si strimtorari,

pun in jural tau necontenite necazuri si suparari si las sa faci totul cu

sudoare, pentru ca silit de acestea sa te inveti necontenit sa te smeresti

si sa-ti cunosti firea ta. Blestemul acesta nu va fi pentru putina vreme,

ci se va intinde pe toata viata ta. In sudoarea le\ei tale vei minca pii-

20. I
: ur., 3, H.
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nca ta, pina ce te vol lnlnarcc in pdmintul din care ai tost luat > r<5 prt-

mlnt esti si in pdmlnt to vei Infoarce. Al s& suferi toate acestea pina

la sfirsitul vietii tale si al so" te desfaci In pSmintul din care ai fost

plSsmuit. Da, pentru iubirea Mea de oameni ti-am daruit trup ; dar trupul

fiind din pamint, va fi iarSsi pamint, c3 pamint esti si In pdmint to

vei intoarce. De aceea ti-am spus : «Sd nu va atingefi de pom ; si

am adaugat : in ziua in care vetf minca din el, cu moaite ve\i muri» 30
.

Nu voiam asta. Am facut tot ce tinea de Mine. Dar pentru ca tu ti-ai

adus singur pe cap toate acestea, nu da vina pe altul, ci pe propria ta

trindavie».

Se mai naste, insa, si o alta intrebare, la care, daca vreti, am sa

raspund pe scurt si cu asta termin cuvintul.

As putea fi intrebat

:

— Dumnezeu a zis : «/n ziua in care ve\i minca din pom, cu momh<
vefi muri» ; cu toate acestea noi vedem ca Adam si Eva au trait uu

numar mare de ani dup5 ce au calcat porunca si au mincat din pom.

— Intr-adevar, pentru cei care citesc superficial Scriptura, so pare

ca textul acesta pune oarecare greutati ; dar pentru eel care o ritesle

cu judecata, textul este clar si nu pune nici o greutate. Da, Adam si

Eva au trait inca multi ani ,- dar cind au auzit : «Pamint esti si in pa-

mint te vei intoarce» au si primit sentinta de moarte ; au ajuns muri-

tori si se poate spune ca din acea clipa au si murit. Acest lucru il la-

sa si Scriptura sa se inteleaga ,• cuvintele : «//? ziua in care ve\i minca,

cu moarte ve/i muri» sint in loc de : «Veti primi, deci, sentinta de a fi

muritori». Dupa cum la tribunal, cind primeste cineva sentinta s& i se

taie capul este socotit ca si mort si nu se deosebeste intru nimic de cei

morti, desi pina sa i se taie capul mai este arunoat in inchisoare si r<1-

mine acolo multa vreme, tot asa si Adam si Eva, din ziua in care au pri-

mit sentinta osindirii la moarte, prin sentinta aceea ei au si murit, cu

toate ca au mai trait inca multa vreme.

Stiu ca am vorbit mult si mi-am lungit mult cuvintul de invat3tur<1.

Si pentru ca, prin harul lui Dumnezeu dupa puterile mele am pus capat

tSlmacirii cuvintelor Scripturii ce v-au fost citite, sa sfirsesc aici cu-

vintul.

X

Ar mai fi trebuit sa mai adaug si alte cuvinte ca sa v3 arat iarasi

ca, chiar pedeapsa data celor dintii oameni si ajungerea lor murilori,

cuprinde in ea mare adinc de iubire de oameni. Dar ca s& nu obososc

30. Fac, 2, 17.
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mintea voaistrfi cu multlmao. spuselor, haide sfi vfi rog ca, dupfi ce ple-

cati de aici, sfi nu vfi adunati la un loc ffirfi de folos, nici si nu flecfi-

riti vrute si nevrute, ci sfi vfi adinciti in voi insivfi si sfi adunati unii

cu altii cele ce s-au grfiit aici 1 sfi va aduceti aminte ce a intrebat Ju-

decfitorul, cum s-au apfirat vinovatii, cum Adam a aruncat vina pe Eva
si Eva pe sarpe ; cum a pedepsit Dumnezeu pe sarpe si ca pedeapsa

datfi lui se intinde de-a lungul veacurilor ; ca Dumnezeu s-a suparat

tare pe sarpe si ca Dumnezeu si-a aratat purtarea Sa de grija fata de

cei inselati. Da, prin pedeapsa data inselatorului, Dumnezeu arata cit

ii sint de dragi cei ce fusesera inselati. Apoi de aici sa va aduceti

aminte de pedeapsa data femeii, dar mai bine spus de povata data ei,

si asa sa vfi amintiti de cele spuse lui Adam ; iar cind va vine in minte

sentinta datfi lui Adam : «Pdmint e?ti $i in pdmlnt te vei intoarce», mi-

nunati-vfi de nespusa iubire de oameni a lui Dumnezeu, ca noua, care

sintem din pfimint si ne desfacem in pamint, ne-a fagaduit dobindirea

acelor bunatati nespuse gatite celor ce-L iubesc pe El «pe care ochiul

nu le-a vdzut, uiechea nu le-a auzit §i la inima omului nu s-au suit» 31
f

dacfi noi am voi sa sfivir?im fapte de virtute si sa fugim de pacat.

Sintem datori, deci, sa aducem multe multumiri Stapinului pentru

niste binefaceri atit de mari si sfi nu le uitam niciodata ! Dimpotriva,

prin fapte bune si prin fugirea de fapte rele, sa-L imblinzim si sa ni-L

facem binevoitor. N-ar fi, oare, un semn de mare nerecunostinta ca El,

fiind Dumnezeu si nemuritor, sfi ia firea noastra muritoare, ca El sa nu

se scirbeascfi de trup pamintesc, ca sa slobozeasca firea noastra de ve-

rhea osinda, sfi o urce la cer, sa-i dea cinstea de a sedea alaturi de Ta-

tfil si sfi o invredniceascfi de inchinficiunea intregii ostiri ceresti, iar noi

sfi nu ne sfiim a-L rfisplfiti cu fapte cu totul potrivnice, sa lipim, cum
ar spune cineva, sufletul nostru nemuritor de trup si sfi-1 facem sa fie

pfimintesc, mort si neputincios ? Nu, va rog sfi nu fim atit de nerecu-

noscfitori fata de Cei ce ne-a facut atita bine, ci sa urmam legile Lui,

sfi facem cele poruncite de El si bineplficute Lui, ca sa ne arate vred-

nici si de vesnicele bunatati, de oare faca Dumnezeu ca noi toti sa fim

vrednici, cu harul si cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus

Hristos, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere §i

cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

31. / Cor., 2, 9.
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«§i a pus Adam numele femeii sale Eva, adica Viafa,

pentru ca ea este mama tuturor celor vii.

§i a facut Domnul Dumnezeu lui Adam si femeii lui

imbracaminte de piele si i-a imbracat pe ei.

§i a zis Dumnezeu : «Iata Adam a ajuns ca unul din Noi» 1

I

Ati vazut ieri iubirea de oameni a Judecatorului ? Ati vazut rer-

cetare plina de bunatate ? Ati vazut deosebire intre pedepse ? Ati v«1-

zut cum a fost pedepsit eel care a inselat si ca pedeapsa data celor in-

selati arata marea iubire de oameni a lui Dumnezeu? Ati vazut de cit

de mare folos ne-a fost infatisarea lui Adam si a Evei inaintea Judeca-

torului si cit de mare folos am avut cind am vazut cum s-a desfasurat

cercetarea ? Am cunoscut de cite si de cit de mari bunStati s-au lipsit

si Adam si Eva din pricina calcarii poruncii date lor ! Au fost dezbra-

cati de slava aceea nespusa si de viata aceea, care nu era intru nimic

mai prejos de a ingerilor. Am vazut cit de straina ii este Stapinului

razbunarea ; am invatat ce mare rau este trindavia si ca trindavia ne

face sa pierdem si bunatatile de aici si ne umple si de rrmlta rusine. De
aceea, va rog, sa priveghem ! Sa ne fie caderea lor leac, iar trindavia

lor temei de indreptare ! Pentru ca este si mai mare pedeapsa celor ce

fac acum aceleasi pacate, deoarece n-au vrut sa se invete minte prin

pildele de mai inainte. Nici nu vor primi aceeasi pedeapsa cei care vor

pacatui la fel cu cei dintii oameni ! Si asta o putem afla pe scurt de la

inteleptul dascal al lumii, de la fericitul Pavel, care spune : «Totf cl/i

au paedtuit lard lege, vor ?i pieii laid lege } $i fo/i ci/i au pdedtuit In

lege, voi ii judecati prin lege» 2
. Intelesul acestor cuvinte este acesta :

Nu vor primi aceeasi pedeapsa cei dinainte de darea legii si cei de

dupa darea legii, ci vor suferi mai grea pedeapsa cei care au pacatui t

dupa ce a fost data legea. «Totf ci/i au pdedtuit idrd lege, vor ?i pieri

1. Fac, 3, 20—22.
2. Rom., 2, 12.
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ttird legc», adlrtt mai ui>aartt le va fi pedeapsa acelora care n-au avul

inv_tatura si ajulorul Ipgli. «$i totf cifi au pacdtuit in lege, vor fi ju-

dccati prin lcgc», adictt cei care au f3cut aceleasi pacate, dar nu s-au in-

teleptit, cu toate c3 au avut legea dascal, vor primi o si mai mare pe-

<leapsa\

Dar sa ascultam cuvintele Scripturii citite azi.

*$i a pus Adam numele femeii sale Eva, adica Viafd, ca ea este

mama tuturor celor vii» 3
.

Vezi cit de precisa e dumnezeiasca Scriptura ? Nici lucrul acesta

nu 1-a trecut sub tacere, ci ne-a invatat ca Adam a pus nume si femeii

sale. «A pus, spune Scriptura, nume femeii sale Eva, adica Viafa, ca. ea

cstc mama tuturor celor vii»
; cu alte cuvinte ea este inceput tuturor

celor ce se vor naste din ea ,• este radacina §i temelie sirului de oa-

meni de dupa ea.

Apoi, dupa ce ne-a vorbit de punerea numelui femeii, Scriptura

ne arata iarasi bunatatea lui Dumnezeu, anume ca Dumnezeu n-a tre-

cut cu vederea pe cei crea{i de El, ajunsi intr-o atit de mare rusine si

•goliciune.

«$i a iacut, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu lui Adam si femeii

lui imbracaminte de piele si i-a imbrdcat pe ei» 4
.

Dupa cum un tata iubitor, care are un copil frumos la chip, pe care

i-a crescut cu toata grija, care s-a bucurat de toate desfatarile, care a

locuit intr-o casa stralucita, care a fost imbracat cu haine de matase

si s-a folosit in toata voia de averea si bogatia parinteasca, dupa cum,

deci, un tata cu un astfel de copil, cind vede mai tirziu ca fiul sau a

alunecat dintr-o viata plina de belsug in adincul rautatii, ii ia toate

acele bunStafi, il pune sub stapinirea lui, il dezbraca de haina cea fru-

moasS si-1 imbraca cu o haina saracacioasa si adeseori chiar cu una de

rob, ca s& nu fie cu totul gol si hidos ,- tot asa si iubitorul de oameni
Dumnezeu, cind a vazut ca Adam si Eva s-au aratat nevrednici de im-

brfic^mintea aceea frumoasS si stralucitoare, care-i impodobea si-i fa-

cea mai presus de orice nevoie trupeasca, i-a dezbracat de toata slava

aceea si de toata fericirea pe care o aveau inainte de a cadea in acea

grozavS cSdere ,• dar si-a aratat marea Lui mila fata de ei si i-a miluit

In c&derea lor ; si vazindu-i acoperiti de multa rusine ca nu stiau ce

sa fac_ pentru a nu mai fi goi si uriti, le-a facut imbracaminte de piele

si i-a imbracat. Asa sint mestesugirile diavolului ! Cind diavolul a va-

3. Fac, 3, 20.

4. Fac, 3, 21.
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zut ca Adam si Eva 11 oscultrt, i-a doborit cu o seurla plttcere si i-a co-

borit in adincul pacalulul 1 lar dupft ce i-a umplut de rusine si necinsle,

i-a lasat sa zaca ]os. Jainicii prlveliste tuturora ! Dar Purtatorul de

grija aJ sufletelor noastre, vSzindu-i cu tatul neputinciosi, nici asa n-a

ingSduit sS-i treaca cu vederea, ci le face imbracaminte si le aratit,

prin imbrSeamintea cea saracacioasa, ce imbracaminte merits.

«§i a iacut Domnul Dumnezeu lui Adam $i femeil lui imbiacammtc

de piele ?i i-a imbrdcat pe ei».

Uita-te cit de mare e pogoramintul dumnezeie§tii Scripturi ! Ceea

ce am spus de atitea ori, o spun si acum : Sa intelegem cuvintele

Scripturii intr-un int/eles vrednic de Dumnezeu. Cuvintul «a facut» sii-l

intelegem ca fiind spus in locul cuvintului «a poruncit». A poruncit

sa se imbrace cu haine de piele, semn vesnic al neascultarii lor.

II

Sa audS bogatii cei care se desfateaza cu haine tesute din fire do

viermi de matase, care se imbraca in matasuri si sa afle ca Stapiinul col

iubitor de oameni, inva^ind dintru inceput pe oameni, le-a fncul lor

haine de piele, pentru ca eel dintii-zidit a avut nevo'e de haina ca sa-si

acopere rusinea, atunci cind prin calcarea poruncii a fost pedepsit cu

moartea. Cu asta ne-a inva^at si pe noi Dumnezeu sa fugim de o viata

trindava si desfrinata si sa nu urmarim o viata desfatata si plina de pe-

treceri, ci sa imbratisam mai bine viata aspra.

Dar poate ca bogatii, suparati de cele spuse, ma vor intreba :

— Ce ? Dumnezeu ne porunceste sa ne imbracam cu haine de

piele ?

— Nu spun asta ! Nici cei dintii oameni n-au folosit mereu im-

bracaminte de piele. Stapinul eel iubitor de oameni a adaugat mereu

alte binefaceri la cele de mai inainte. Dupa ce Adam si Eva au ajuns

supusi nevoilor trupesti, pierzind nepatimirea si vietuirea cereasc<(,

Dumnezeu a rinduit ca oamenii sS-si faca haine din lina oilor, nu pen-

tru alta pricina decit aceea ca sS-si faca imbracSminte pentru ca acoastii

fiinta cugetStoare sa nu trSiascS gol si dezbrScat ca celelalte animalo.

Hainele, deci, sS ne fie continua aducere aminte de pierderea bunSlii-

tilor din rai, sa ne fie invatSturS de pedeapsa pe care a primit-o nea-

mul omenesc din pricina neascultarii. SS ne spunS nouS cei care se im-

braca cu haine luxoase, cei care nici nu vor sa stie de haine din linii

de oaie, ci se imbraca in matasuri si aluneca la atita nebunie ca \oa

chiar aur in imbracSminte — dar mai cu soamS femeile au aceasta slii-

biciune — , sa ne spunS noua, pentru ce isi impodobosc trupul cu acvslo

J4 — Sfint.ul In.-iii Cin-fi di' Aur
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haine, pentru ro so bucurli de ele si nu se gindesc c8 lmbrScamintea a
fast datS ca o pedeapsM foarte mare pentru cSlcarea de poruncS. De ce
nu asculta pe Pavel, care spune : «Daca avem ce zninca si cu ce ne 1m-
brdca, avem de toate» » ? Vedeji, dar, ca de un singur lucru trebuie sS
ne ingrijim, sa nu ne fie trupul gol, atit ; sa ni-1 acoperim si sa nu ne
ingrijim deloc de felul imbracamintei.

Dar sS venim la textul urmator al Scripturii :

<$i a zis Dumnezeu : «latd Adam a ajuns ca unul din Noi, cunos-
clnd binele $i raul. $i acum, ca nu cumva sa-?i intinda mina lui $i sa ia
din pomul vietfi ?i sa manince si sa traiascd in veci...». De aceea 1-a

scos pe el Domnul Dumnezeu din raiul destatdrii, ca sa lucxeze pdmintul
din care a fost luat» 6

.

UitS-te iara§i la pogoramintul lui Dumnezeu ! «§i a zis, spune
Scriptura, Domnul Dumnezeu .- «/ard Adam a ajuns ca unul din Noi,
cunoscind binele si iaul». Ai vazut cita smerenie in aceste cuvinte ? Pe
toate aceste cuvinte trebuie sa le intelegem intr-un chip vrednic de
Dumnezeu. Prin ele Scriptura vrea sa ne aduca aminte de inselaciunea
cu care au fost inselati cei dintii oameni prin sarpe. Acela le spusese :

«Dacd ve/f minca din el ve\i ti ca niste dumnezei» 7
; iar ei, in nadejdea

ca vor ajunge dumnezei, au indraznit sa manince. De aceea si Dumne-
zeu, voind sa-i faca iarasi de rusine, sa-i faca sa simta greseala si sa le

arate cit de mare le-a fost neascultarea si cit de covirsitoare insela-

ciunea, le-a spus : «Iatd Adam a ajuns ca unul din Noi». Cit de mare
rusinare cuprind aceste cuvinte ! Pot sa doboare pe eel ce calcase po-
runca ! Ai dispretuit porunca Mea, ii spune Dumnezeu, inchipuindu-ti

ca ai sa ajungi Dumnezeu ca si Mine ? lata ai ajuns ce-ai nadajduit

!

Dar mai bine spus, nu ce nadajduiai, ci ce meritai sa ajungi ! «Iatd

Adam a ajuns ca unul din Noi, cunoscind binele si raul». Ca asta le

spusese inselatorul diavol prin sarpe : «Vi se vor deschide ochii vostri

$i ve/i li ca ni$te dumnezei, cunoscind binele si rdul» 8
.

«£i acum, ca nu cumva sa-si intinda mina si sa ia din pomul viefii

si sa manince si sa traiascd in veci».

Uita^te acum la iubirea de oameni a Stapinului ! Da, trebuie sa

cercetam cu luare aminte cuvintele acestea ca sa nu ne scape nimic

din cele ascunse in adincul lor. Cind Dumnezeu i-a dat lui Adam po-

runca, nu i-a poruncit sa se ab^ina de la alt pom, ci numai de la pomul

5. J Tim., 6, 8.

6. Fac, 3, 22—23.
7. Fac, 3, 5.

ii. Far., 3, C.
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acela din care, daca Indraznea sa manince, primea ca pedeapsa moar-

tea ; numai porunca aceasta i-a da<t-o sa n-o cake ,- de pomul vietii

nu i-a spus nimic. Pentru ca, dupa cum socot eu si dupa cum se si poate

vedea, Dumnezeu 1-a creat pe Adam nemuritor, asa ca-i era ingaduit,

daca voia, sa manince si din ceilalti pomi, deci si din pomul vietii, care

putea sa-i dea viata vesnica. De aceea Dumnezeu nu i-a dat nici o

porunca cu privire la acest pom.

Ill

Iar daca esti curios si ai vrea sa stii pentru ce pomul acesta a fost

numit pomul vietii, afla ca omul, cu ratiunea lui, nu poate urmari, nici

nu poate privi cu de-amanuntul toate operele lui Dumnezeu. Stapinul

a hotarit ca omul creat de El, care locuia in rai, sa faca exercitiu de as-

cultare si de neascultare ; in acest scop a facut sa creasca in rai doi

pomi : unul al vietii, iar altul, asa-zicind, al mortii ; mincarea din po-

mul acesta si calcarea poruncii ii aduceau omului moartea ; cind omul

a mincat din el a ajuns muritor, deci supus neeesitatilor trupului ,•

atunci a luat inceput ivirea pacatului, din pricina caruia Dumnezeu a

rinduit spre folos moartea. Dumnezeu, deci, nu 1-a mai lasat pe Adam
in rai, ci i-a poruncit sa. iasa de acolo, aratind cu asta ca nu pentru

alta pricina a facut lucrul acesta, decit pentru dragostea ce o avea pen-

tru Adam. $i ca sa vedem bine lucrul acesta, trebuie neaparat sa mai

citim inca o data cuvintele dumnezeiestii Scripturi.

«$i acum, ca nu cumva sa-$i intindd mina §i sa ia din pomul vie-

tii si sd manince si sa traiasca in veci».

Cu alte cuvinte Dumnezeu spune asa : «Pentru ca omul a dat do-

vada de mare neinfrinare, calcind porunca ce i s-a dat, a ajuns muri-

tor ; de aceea, ca omul sa nu mai indrazneasca iarasi sa manince si din

pomul celalalt, care ii dadea viata vesnica, si deci sa pacatuiasca vesnic,

e mai bine pentru el sa fie seas din rai». Asadar scoaterea lui Adam din

rai este mai degraba o fapta de purtare de grija decit de manie. Asa este

Stapinul nostra ! Ne poarta de grija tot atit de mult si cind ne pedep-

seste, ca si atunci cind ne face bine. Aduce peste noi pedeapsa, tocmai

ca sa ne povatuiasca. Daca Dumnezeu n-ar sti ca ajungem mai rai de

raminem nepedepsiti pentru pacatele noastre, nu ne-ar pedepsi nicio-

data. Dar ca sa nu ajungem din rai in mai rai, ca sa ne taie avintul spre

pacat, Dumnezeu, mergind pe urmele iubirii Sale de oameni, ne pedep-

seste. Asa a facut si acum cu Adam. Purtind grija de eel dintii-zidit, a

poruncit sa fie scos din rai.
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«£i l-a scos /;<< ei Dumnul Dumnezcu din rulul dcstfltdrii, ca sd lu-

creze pamintul, (///i euro a lost luat».

UitS-te iantsi $i tile i la precizia dumnezeiestii Scripturi ! «L-a scos

Domnul Dumnezcu din raiui desfdtdrii, ca sd lucreze pdmintul, din care

a fast luat».

lata" cS sentinta lui Dumnezeu se preface in fapta ! L-a scos din raiul

tlpsfcitcirii si l-a pus sa lucreze pamintul, din care a fast luat. Nu fara

rost a spus cuvintele : «din care a fost luat !». Le-a spus, ca Adam sa-si

aducS aminte necontenit de starea sa umilita prin lucrarea pamintului, ca

sS poata sti ca de acolo se trage si ca din pamint i§i axe inceput trupul.

«sa lucreze pamintul acela, spune Dumnezeu, din care a fast facut si

e] l». Lucrul acesta il spusese si in sentinta ce-o daduse : «In sudoarea

fetei tale vei minca piinea ta» 9
. Acelasi lucru il spune si acum cind

zice : «ca sd lucreze pamintul, din care a fost luat».

Apoi, ca sa cunoastem la ce distanta de rai l-a pus sa locuiasca,

ne-o spune Scriptura zicind :

«£/ a scos Domnul Dumnezeu pe Adam si l-a pus sa locuiasca in

fata raiului desfdtdrih 10
.

Uita-te ca fiecare din faptele savirsite de Stapinul nastru obstesc

este temei de iubire de oameni si ca fiecare fel de pedeapsa este plin de

multa bunatate. Nu numai scoaterea din rai este semn de iubire de oa-

meni si de bunatate, ci si asezarea lui in fa|a raiului 1 Ca sa-1 doara

inima neincetat, gindindu-se in fiecare zi de unde a cazut si in ce stare

a ajuns. Dar chiar daca vederea raiului ii pricinuia durere nespusa, to*

tusi asta nu-i era un temei de mic folos, pentru ca necontenita privire a

raiului era pentru eel indurerat o intarire pentru viitor, ca sa nu mai

cadci iarasi in acelasi pacat. Asa obisnuim sa facem si noi oamenii in

cele mai multe cazuri. Cind ne desfatam cu multe bunatati, nu stim sa

ne folosim cum trebuie de ele ; cind, insa, le pierdem, ne cumintim si

atunci prin experienta ne dam seama de trindavia noastra si asa, prin

schimbarea lucrurilor, invatam ce am pierdut si in ce rele am cazut.

Deci porunca data celui cazut din rai de a locui alaturea de rai, chiar

In fata raiului, a fost un semn nespus de marea purtare de grija a lui

Dumnezeu, pentru ca omul si din vederea raiului sa-si aduca aminte de

locul unde a fast, iar asta sa-i fie de folos, ca sa nu aiba nici dorinfa

dragostei de viaja, ca sa intre in rai si sa indrazneasca sa manince din

9. Fac, 3, 19.

JO. lac, 3, 24.
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pomul vietii. Toate aeeslo lucrurl ni le spune dumnezelasca Srripturtt,

coborindu-se la pul<>rea de tntelegere a omului, zicind :

«$i a pus hcruvimi si subic de toe invirtitoare, ca sa pazcasca intra-

rea la pomul viefii» li
.

Neascultarea si nepasarea, pe care au aratat-o fatS de porunca daUi,

au fost prieina ca Dumnezeu a intarit asa intrarea in rai. Gindeste-mi-le

ca iubitorul de oameni Dumnezeu nu s-a multumit cu atit, sa-i asezo in

fata raiului, ci a pus si puterile acestea, heruvimii si sabie de foe invir-

titoare, ca sa pazeasca drumul care ducea acolo. Nu fara rost a adaugal :

«invirtitoare», ci ca sa ne arate ca i-a zagazuit orice intrare ; eft sabiti

aceea, prin invirtirile ei, ii inchidea toate drumurile care duceau in r ( ii,

putea sa-1 infricoseze necontenit si sa-i aduca aminte mereu de locul (U>

unde fusese scos.

«Iar Adam a cunoscut pe Eva, femeia lui».

Uita-te cind s-a intimplat asta ! Dupa calcarea poruncii, dii|5ii scon-

terea din rai! Atunci a luat inceput unirea trupeasca dinlre Adam *i

Eva. Inainte de calcarea poruncii duceau viata ingereasca si n-a losl

vorba deloc de unire trupeasca. Cum putea sa fie verba de asa ceva,

cind nu erau supusi nici nevoilor trupesti ? Deci, la inceput si dintru

inceput a stapinit fecioria ,• dar cind a intrat, prin trindavie, neasculta-

rea si si-a facut intrare paoatul, fecioria a zburat, pentru ca cei dintii

oameni s-au facut nevrednici de maretia unui atit de mare bun, si a

intrat, deci, in lume legea unirii trupesti. Ginde^te-mi-te, dar, iubite, cit

de mare este vrednicia fecioriei ! Gindeste-te ce bun inalt si mare este !

Gindeste-te ca depaseste firea omeneasca, ca are nevoie de harul eel

de sus. AscultS-L pe Hristos spunind saducheilor ca cei care au ales de

buna voie fecioria arata in trup vietuirea puterilor celor farS de trup.

Saducheii voiau sa li se dea raspuns despre inviere si L-au intrebal :

«lnvdtatorule, eiau la noi sapte frafi ; si eel dintii insurindu-se, a murit

neavind copii si a lasat pe femeia lui fiatelui sdu ; si a murit si a! doi-

lea si, neavind copii, a ldsat pe femeia lui fratelui sou ; asemenea si al

treilea si al patrulea si al cincilea si al saselea si al saptelea. Asadar la

inviere a cdruia dintre cei sapte frati va fi femeia, ca to{i au avut-o ?>-.

Ce le-a raspuns Hristos ? xRatacip, nestiind Scripturile, nici puterea lui

Dumnezeu. La inviere nici nu se insoara, nici nu se mdrita, ci slnt ca

ingerii» i2
. Ai vazut ca cei care au imbratisat fecioria de dorul lui Hris-

tos imita viata ingereasca, desi merg pe pamint si traiesc in trup ? Cu

11. Fac, 3, 24.

12. Mate!, 22, 2."> 30.
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clt este mai nidie $1 mai in&ltatoare fapta, cu atit mai marl, dar mai bine

spus, cu mult mal marl slnt cununile, rasplatile si bunatStfle fagaduite

celor care impreuna cu fecioria fac si fapte bune.

«Iar Adam, spune Scriptura, a cunoscut pe Eva, femeia lui, si zdmis-

lind, a nascut pe Cain» 13
.

Dupa ce prin neascultare a intrat pacatul si dupa ce sentinta lui

Dumnezeu i-a facut muritori, inteleptul Dumnezeu, deci, rinduind, po-

trivit intelepciunii Lui, dainuirea neamului omenesc, a ingaduit ca nea-

mul omenesc sa se inmulteasca prin unire trupeasca.

«$i a zis Eva : «Am doMndit om prin Dumnezeu» u
.

Vezi ca pedeapsa a facut-o mai inteleapta pe femeie ? Nu soc'oteste

copilul nascut datorita firii, ci lui Dumnezeu, si-si arata fata de El recu-

nostinta ei. Ai vazut ca osinda a ajuns pentru Adam si Eva temei de

povafuire ? «Am dobindit, spune femeia, om prin Dumnezeu». «Nu fi-

rea mi-a daruit copilul, spune ea, ci harul eel de sus».

«£i a mai nascut pe Abel, fratele lui» 15
.

Pentru ca Eva a multumit lui Dumnezeu pentru copilul eel dintii si a

recunoscut cea dintii binefacere, a dobindit si pe a doua. Asa e Stapi-

nul nostru ! Inmulteste darurile Sale, cind ne aratam recunoscatori pen-

tru binefacerile primite mai inainte si cind cunoastem pe Binefacator.

$i Eva, deci, a primit si alt copil, pentru ca a socotit ca pe eel dintii 1-a

avut datorita lui Dumnezeu. Nasterea de mostenitori a fost pentru ei

cea mai mare mingiiere pentru pierderea nemuririi. De aceea si iubi-

torul de oameni Dumnezeu, indata, chiar de la inceput, le-a usurat greu-

tatea pedepsei, a smuls masca infricosatoare a mortii, daruindu-le celor

dintii oameni urmasi. S-ar putea spune ca prin asta Dumnezeu a schi-

tat o imagine a invierii, rinduind ca in locul celor morti sa se ridice

altii.

«§i a fost, spune Scriptura, Abel pastor de oi, iar Cain a lost lucra-

tor de pamint» 16
.

Dumnezeiasca Scriptura ne arata meseria fiecaruia din fii. Unul a

ales sa fie pastor, altul plugar.

«§i dupd ziie, Cain a adus Domnului jertia din rodurile pamintu-

lui» «.

13. fac, 4, 1.

14. Fac, 4, 1.

15. Par., 4, 2.

Hi. Fac, 4, 2.

17. Fuc, 4, :i.
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Vezi cum Creatorul firii a pus in constiinta omului cunostinta de

Dumnezeu ! Spune-mi, cine 1-a dus pe Cain la aceasta idee ? Nimeni

altul decit cunostinta de Dumnezeu din constiinta lui. «A adus Domnu-
lui jertfa din rodurile pamintului» . Stia si cunostea ca. se cuvenea sa-I

aduca, ca unui Stapin, ceva din cele ce avea. Nu pentru ca Dumnezeu
avea nevoie de ele, ci ca sa-si arate recunostinta sa pentru niste bine-

faceri ca acelea de care se bucurase. Da, Dumnezeu n-are nevoie de ni-

mic si nu-I trebuie nici unul din lucrurile noastre , dar pentru nespusa

Lui iubire de oameni, coborindu-se pina la noi, primeste pentru mintu-

irea noastra sa-I aducem jertfe, pentru ca sa ne fie cunoasterea lui Dum-
nezeu o scoala de virtute.

«$i Abel a adus si el din cele intii nascute ale oilor lui» 18
.

Nu fara rost, nici la intimplare spuneam dragostei voastre cind

am inceput tilcuirea, la inceputul cuvintului, ca Stapinul nostru nu face

deosebire intre om si om, ci cerceteaza vointa fiecaruia si incununeaza

gindul. lata ca si acum face asta.

Sa fim, dar, iubitilor, cu mare luare aminte la cuvintele Scripturii

si sa vedem ce ne spune despre Cain si ce ne spune despre Abel. Sa nu

trecem cu usurinfa peste cuvintele Scripturii. Dumnezeiasca Scriptura

nu vorbeste in zadar si la intimplare, ci chiar o silaba, chiar un semn,

are ascuns in el comoara. Asa sint toate cele duhovnicesti. Ce spune,

dar, Scriptura ?

«$i dupa citeva zile a adus Cain jertfa Domnului din rodurile pa-

mintului ; si Abel a adus si el din cele intii nascute ale oilor lui si din

grasimea lor» i9
.

x

V

Cei cu mintea patrunzatoare au putut chiar la citirea textului sa-si

dea seama de intelesul celor spuse. Dar pentru ca se cuvine sa am grija

de to^i — ca invatatura duhovniceasca nu cunoaste deosebire de

fete — haide sa va lamuresc cuvintele Scripturii, repetindu-le iarasi :

«Cain a adus jertfa Domnului din roadele pdmintului». Apoi, dum-
nezeiasca Scriptura, voind sa ne spuna si despre Abel, zice ca si el a

adus jertfa din rodurile meseriei lui, din munca sa de pastor : «A adus

si el din cele intii nascute ale oilor lui si din grasimea lor».

Uita-te ca Scriptura ne dezvaluie gindul iubitor de Dumnezeu al lui

Abel, ca el n-a adus jertfa oi la intimplare, ci «din cele intii ndscute»,

18. Vac, 4, 4.

19. Fac, 4, 3—4.
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wlirfl din cele dc prof, din cele alese ,• apoi din insesi acesle intii nascute

iarasi parole celo nral dp pret : *$i din grdsimca lor», spune Scriptura,

adicS din cele mai bune parti, din cele mai scumpe. Despre Cain n-a

spus asa ceva, ci cS «a adus jertfa din roadele pdmintului». Ai putea

spune cS a adus ca jertfa" roade la intimplare, fara sa-si dea silinta sa le

aleagS. Iarasi o spun, si nu voi inceta de a o spune, ca Dumnezeu pri-

meste jertfele nu pentru ca are nevoie de ceva de la noi, ci pentru ca

vrea ca, si prin acestea, sa ne aratam recunostinta noastra fata de El. Cel

care aduce jertfa lui Dumnezeu ceva din cele ce are, eel care se gin-

deste cita deosebire este intre el si Dumnezeu si ca, om fiind, este in-

vrednicit de o asa de mare cinste, trebuie sa-i aduca lui Dumnezeu, pe

cit ii este cu putinta, ceea ce are mai de pref. Dar uita-mi-te si aioi, iu-

bite ! Cain a avut temeiuri sa faca ce trebuia si n-a facut ,• de aceea, pe
bunS dreptate, a fost pedepsit, pentru ca din pricina trindaviei si-a tra-

dat propria sa mintuire. Nici Abel n-a avut dascal, nici Cain n-a avut

sfStuitor sau povatuitor, ci fiecare, miscat de invatatura constiintei si

de intelepciunea data de sus neamului omenesc, s-a indreptat spre o ast-

fel de aducere de jertfa ; dar deosebirea gindului cu care a adus fiecare

jertfa si trindavia vointei au facut ca jertfa unuia sa fie bine primita,

iar a celuilalt aruncata.

«$i a cdutat Dumnezeu spre Abel si spre darurile lui» 20
.

Vezi ca se implinesc si aici spusele Evangheliei, ca cei dintii vor fi

pe urma si cei de pe urma intii 21
. lata, Cain a fost intiiul nascut si el a

adus mai intii jertfa ; dar s-a aratat mai prejos de fratele sau, pentru

eft n-a adus cum se cuvine jertfa. Amindoi au adus jertfa , dar dumne-
zeiasca Scriptura spune : «$i a cdutat Dumnezeu spre Abel si spre daru-

rile lui».

— Ce inseamna : «A cdutat» ?

— In loc de : «A primit, i-a laudat gindul, i-a incununat vointa ,•

Dumnezeu, s-ar putea spune, s-a multumit cu ce a facut». Desi graim de-

spre Dumnezeu si indraznim sa ne deschidem gura despre firea nemuri-

toare a lui Dumnezeu, totusi, pentru ca sintem oameni, nu putem sa gin-

dim aceste lucruri decit exprimindu-le cu limba. Uita-te ce lucru mi-

nunat ! «Dumnezeu a cdutat spre Abel si spre darurile lui». Scriptura a

numit daruri oile aduse de Abel, din pricina ca a adus oi de pret, alese

si neintinate. A cautat, deci, la Abel, pentru ca a adus jertfa cu gind

curat ; a cautat si la darurile aduse, nu numai pentru ca erau fara pata,

20. Fac, 4, 4.

21. Mdtri, 10, 30.
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ci si pentru ca in totul au fost cinstite ; si din pricina gindului celui care

le-a adus si din pricina ca erau intii-naseute si din pricina ca a adus cele

mai alese parti din ele, parfile grase ale lor ; si din acestea, pe cele

mai bune.

«$i a cdutat Dumnezeu spre Abel si spre darurile lui, iar la Cain

si la jertfele lui nu s-a uitat» 22
.

Pentru ca Abel a adus darurile sale cu gind curat si cu inima sin-

cera «Dunmezeu a cdutat la el», adica i-a primit darurile, s-a multumit

cu ele, 1-a laudat. A numit cele aduse daruri ; si cu asta a cinstit si gin-

dul celui care le-a adus.

«Iar la Cain si la jertiele lui nu s-a uitat». Uita-te cit de precisa este

Scriptura ! Cind a spus : «Nu s-a uitat», a aratat ca a aruncat cele aduse

de Cain. Cind Scriptura a numit «jertid» roadele pamintului aduse de

Cain, ne-a mai invatat si altceva. Scriptura ne arata si prin cele petre-

cute si prin cuvinte ca Stapinul vrea sa fie facute de noi toate acestea,

ca sa facem cunoscute adica prin fapte gindul si vointa noastra si ca sa

aratam ca avem un Stapin si Creator, Care ne-a adus de la nefiinta la

fiinja. Dumnezeiasca Scriptura, numind oile daruri, iar roadele pamintu-

lui jertfa, ne inva|a ca Stapinul nu ne cere nici aducerea de animale,

nici aducerea de roade ale pamintului, ci numai dispozitia vointei si

gindului nostra. Din pricina asta si acum a primit aducerea lui Abel,

desi a fost dar, dar a respins-o pe a lui Cain, desi a fost jertfa. Iar cu-

vintele : «A cdutat la Abel si la darurile lui, iar la Cain si la jertfele lui

nu s-a uitat», trebuie injelese intr-un chip vrednic de Dumnezeu. Cu-
vintele acestea vor sa spuna ca Dumnezeu le-a facut cunoscut ca a pri-

mit vointa unuia si ca a respins nerecunostinta celuilalt.

Unele ca acestea a facut Dumnezeu ! Sa vedem, insa, ce se intimpla

mai departe.

«§i s-a intristat Cain loarte si s-a mihnit fata lui» 23
, spune Scrip-

tura.

— Ce inseamna : «§i s-a intristat Cain foarte» ?

— Supararea lui Cain a fost indoita ; s-a suparat nu numai ca a fost

respins, ci si pentru ca a fost primit darul fratelui lui. «$i s-a intristat

Cain foarte si s-a mihnit fata lui».

— Ce 1-a intristat ?

— Amindoua ! $i pentru ca Stapinul nu s-a uitat la jertfa lui, si

pentru ca a fost bine primit darul fratelui sau. Si ar fi trebuit sa-si in-

22. Fac, 4, 4—5.
23. Fac, 4, 5.
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drepte gresutila, odaM Cfl ftla pricina din cele pelreeute. Stilpiuul nosl.ru,

flind iubilor do oameni, clnd pficStuim, nu-si intoarce fata cle la noi alit

de mult clnd pSriiluirn, clt atunci cind stSruim in pScat. Cain nici nu s-a

<jlndit sa faca asa ceva.

VI

Si ca sa afli si sa vezi bine maretia nespusa a iubirii de oameni a

lui Dumnezeu, vezi din cele ce se intimpla acum covirsitoarea Lui buna-

tate si marea Lui lipsa de rautate.

Cind Dumnezeu 1-a vazut pe Cain ca se intristeaza peste masura, ca

are sa fie, ca sa spun asa, inecat de valurile tristetii, nu-1 trece cu vede-

rea ,• ii arata si lui, eel ce fusese atit de nerecunoscator, aceeasi iubire de

oameni, ce i-o aratase tatalui sau, cind i-a dat prilej sa se apere, cind i-a

cleschis usa de indraznire, spunindu-i : «Unde e?ti ?» 24
, dupa ce savirsise

ac.el cumplit pacat ; ii intinde si lui Cain, care era pe caie sa se prava-

leasca in prapastie, mina de ajutor, vrind sa-i dea prilej sa-$i indrepte

pdcatul, si-i spune :

«De ce ie-af intristat ?i pentru ce s-a mihnit lata ta ? N-ai ti pdca-

tuit daca ai ii adus drept ; dar n-ai lmparfit drept ! Lini$te$te-te ! Spre

tine Intoarcerea lui si tu il vei stapini» 23
.

UitS-mi-te, iubite, ce pogoramint nespus de purtare de grija face

Dumnezeu ! L-a vazut asaltat, ca sa spun asa, de patima invidiei §i iata

Cci, mergind pe urmele bunata^ii Sale, ii da leacurile potrivite, ca sa-I

scoata indata si sa nu se inece. «De ce fe-ai intristat, si pentru ce s-a

mihnit fata ta ?». «Pentru ce te-a cuprins o tristete atita de mare, il in-

treabS Dumnezeu, ca ti se vede pe fata marimea supararii ? Pentru ce

s-a mihnit fata ta ? Pentru ce te-au durut asa de mult cele intimplate ?

Pentru ce nu te gindesti la ceea ce trebuia sa faci ? Ai adus, oare, ofrande

unui om pe care-1 puteai insela ? Nu stii, oare, ca nu am nevoie de

ofrande, ci de gindul curat al celor ce aduc ofrandele ? De ce te-ai in-

tristat si pentru ce s-a mihnit fata ta ? N-ai fi pacatuit daca ai ii adus

drept
i dar n-ai impartit drept ! Ca te-ai gindit sa-Mi aduci ofrande, te

laud ! Dar n-ai impartit drept ! Ei bine asta M-a facut sa nu-ti primesc

ofrandele. Cel care aduce ofrande lui Dumnezeu trebuie sa imparta

foarte bine. Si pe cit de mare este deosebirea intre Cel ce primeste

ofranda si cel ce o aduce, pe atit de mare trebuie sa fie deosebirea la

24. Far., 3, 9.
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impartire. Tu, Insa, nu le-al glntllt la asta $1 Mi-ai adus ca ofrdiida co

s-a intimplat. De aceea nicl n-a putut fi primilS. Dupa cum gindul tu caro

mi-ai adus ofranda a facut sa-ti fie respinsa jertfa, pentru ca nu to-ai

gindit la deosebirea dintre Mine si tine, tot asa si gindul fratelui Uiu

fiind.drept, a facut sa fie bine primite darurile lui, pentru ca a avul

multa grija la impartfrea darurilor. Cu toate acestea nu te pedepsesc

pentru pacatul tau. Itf arat numai pacatul si te sfatuiesc
;

iar daca ai

vrea sa-Mi primesti sfatul si sa-U indrepti pacatul, n-ai sa mai cazi in

pacate si mai grele ! Ei, ce ? Ai pacatuit ! Ai pacatuit greu, dar nu to

pedepsesc pentru acest pacat ! Sint iubitor de oameni si nu voiesc moar-

tea pacdtosului, ci sa se intoarca si sa fie viu 26
. Pentru ca ai paratuit

linisteste-te, insenineaza-ti gindurile, scapa-te de furia valurilor, carc-li

asalteaza mintea ;
potoleste tulburarea, ca nu cumva sa adaugi un p.i

cat mai greu la eel de dinainte, nici sa-ti treaca prin minte vreun cj'iikI,

pe care nu-1 mai poti indrepta. Nu te da cu miinile legate vicledimlui

diavol ! Ai pacatuit, linisteste-te».

Dumnezeu stia de mai inainte ce are sa-i faca Cain fratelui s<in

§i de aceea cauta sa-1 intoarca de la gindul sau prin aceste cuvinle. C'rt

Dumnezeu cunostea tainele sufletului si stia miscarile inimii lui
,
de

aceea il povatuieste staruitor, si-i da leacul potrivit, folosindu-se de c:u-

vinte apropiate de intelegerea lui. Dumnezeu a facut tot ce-a depins d<>

El ,• Cain, insa, a respins leacul si s-a prabusit in prapastia uciderii do fra-

te. «Ai pacatuit, linisteste-te ! Sa nu socotesti, ii spune Dumnezou, ca dacd

ti-am respins jertfa, din pricina gindului tau nedrept, si ca daca am prim it

dam] fratelui tau, din pricina vointei lui curate, am sa te lipsesc de intii-

. etate si am sa te scot din vrednicia de intii-nascut. Linisteste-te ! Da, fra-

tele tau a fost cinstit de Mine si darurile lui au fost bine primite, dar

-spre tine intoarcerea lui si tu il vei stapini. Deci, §i dupa acest pacat, iU

ingadui ca tu sa ai mai departe dreptul de intii-nascut si poruncesc ca el

sa fie sub stapinirea ta, ca tu sa-1 conduci».

Uita-te la iubirea de oameni a Stapinului ! Cum vrea sa-i potoloasc ii

minia si furia si sa-i opreasca furia prin cuvintele acestea !
Vazindu-i

miscarile sufletului si cuinoscindu-i neomenosu-i gind de ucidere, vrc>a

sa-i potoleasca mai dinainte gindul, sa faca liniste in mintea sa, supu-

nindu-i pe fratele sau si dindu-i stapinire asupra lui. Dar si dupa o alit

de mare purtare de grija si dupa atitea leacuri, Cain n-a cistigal nimic.

Atita putere are vointa rea si rautatea covirsitoare !

26. lev., 18, 23.
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Dar, ca sa nu par a va plictisi, iubitilor, lungind prea mult cuvintul,

si ca sa nu socotiti obositoare cuvintarea mea, obosi'iidu-va auzul, pun
aici cuvinlului sfirsit. Va rog numai, iubiti ascultatori, sa nu faceti ce-a

facut Cain. Sa spuneti adio paeatului. Sa impliniti, cu rivna mare si din

toata inima, portfneile Domnului, mai cu seama dupa niste pilde ca

acestea atit de convingatoare. Nu vom putea da vina pe nestiinta noastra.

Daca acesta, adica Cain, care n-a avut inainte de el pe cineva care sa fi

facut o astfel de fapta, a indurat o pedeapsa atita de grozava, cunoscuta

cle cei de dupa el, ce vom indura noi, care facem aceleasi pacate, ba

chiar si mai grele, acum cind harul s-a revarsat din belsug asupra noas-

tr3 ? Nu ne va astepta, oare, focul eel vesnic, viermele eel neadormit,

scrisnetul dintilor, intunericul eel mai din afara, gheena focului si cele-

lalte pedepse groaznice ? Nu ne va ramine nici un cuvint de aparare,

daca sintem tot asa de trindavi si molateci. Putem spune, oare, ca nu stim

ce trebuia sa facem si ce nu trebuia ? Cei ce fac fapte bune vor avea

intiile cununi, iar cei ce cad in pacate vor indura cele mai grozave chi-

nuri. De aceea, va rog, ma cuceresc, v-o cer sa nu fie fara de folos ve-

nirea voastra la biserica ! Ascultarii cuvintelor sa-i urmeze fapta, pentru

ca, ajutati de indraznirea constiintei noastre si hrani^i de aici de pe pa-

mint cu bune nadejdi, sa putem strabate cu usurinta oceanul greutatilor

acestei vieti, sa ajungem la limanul iubirii de oameni a lui Dumnezeu
si sa dobindim acele bunatatl nespuse, fagaduite de Domnul celor ce-L

iubesc pe El, cu harul si indurarile Fiului Lui eel Unul-Nascut, impreuna

cu Care Sfintului si inchinatului Lui Duh, slava, putere, cinste, acum
si pururea si in vecii vecilor, Amin.
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«§i a zis Cain catre Abel, fratele lui

:

«Sa ie$im la cimp» 1

I

Dupa cum ranile care nu se pot vindeca nu se vindeca nici cu doc-

torii usturatoare, nici cu doctorii ce pot aduce alinare, tot asa si sufletul,

care a ajuns odata rob, care s-a dat cu totul pacatelor si nu mai vrea

sa-si vada folosul lui, de i-ai da mii de sfaturi, nimic nu cistiga, ci, ca

si cum ar avea urechile moarte, nu primeste nici un folos de pe urma
povatuirii, nu pentru ca nu poate, ci pentru ca nu vrea. Si doar actele

noastre de vointa nu-s ca ranile trupului ! Adeseori ranile trupului nu

pot fi inlaturate, pe cind cu actele noastre de vointa nu-i a?a. De multe

ori omul, care are o vointa rea, poate sa se schimbe si sa ajunga bun,

iar eel bun sa alunece spre pacat, daca se trindaveste. Dumnezeul uni-

versului a inzestrat firea noastra cu vointa libera si-?i arata fata de noi

toata bunatatea Sa , cunoscind tainele noastre si gindurile din adincul

sufletului nostru, ne indeamna, ne sfatuieste si inabusa pornirile noastre

spre rau ; nu ne constringe ; ne da leacuri potrivite, dar lasa ca vointa

noastra sa savirseasca totul.

Lucrul acesta 1-a facut si cu Cain. Dar uita-te in ce nebunie a alune-

cat, dupa atita purtare de grija ! Ar fi trebuit sa caute sa se indrepte,

odata ce si-a dat seama de pacat ; dar el, ca un om beat, adauga alta

rana la rana de mai inainte ; nu primeste doctoria ce i s-a dat cu atita

grija, ci se grabeste sa prefaca in fapta gindu-i ucigas ; isi incepe fapta

nelegiuita folosindu-se de violenie si siretenie §i cu cuvinte false in-

sala pe fratele sau. Atit de salbatic este omul cind e pornit spre rau !

Dupa cum este mare si de pret omul, fiinta aceasta cuvintatoare, mai

ales cind este pornit spre savirsirea virtutii, tot asa este crud ca ani-

malele salbatice, cind inclina spre rau. Iar cind s-a sSlbaticit ca anima-

lele salbatice, fiinta aceasta, blinda si cugetatoare, intrece cu mult in

salbaticie animalele salbatice.

l. Fac, 4, 8.
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Stl vedem, dar, $1 alcl ce se intlmpia ! Scriptura spune :

«£i a spus Cain lui Abel, lratele s&u : «Sd iesim la clmp» 2
.

Cuvintele sint de frate, dar gindul de ucigas !

Ce faci, Caine ? Nu stii cui ii vorbesti ? Nu intelegi ca vorbesti cu

fratele tau ? Nu te gindesti c8 aveti aceeasi mama ? Nu te gindesti la

fapta blestemata ce vrei s-o faci? Nu te temi de Judecatorul, Care nu

se lasS inselat ? Nu te cutremuri la gindul faptei ce indraznesti ? Pentru

ce atragi la cimp pe fratele t&u ? Pentru ce 1-ai dus departe de bratele

p3rinte§ti ? Pentru ce-1 lipse^ti de ajutorul parintesc ? Ce lucru nou s-a

Intimplat ca iti atragi la cimp fratele $i incerci sa faci acum ce n-ai facut

pin5 acum ? Pentru ce iei chip de dragoste frateasca, dar vrei sa te por^i

cu el ca un dusman ? Ce nebunie e asta ? Ce furie te-a apucat ? Haide,

sS zicem c§, orbindu-ti-se judecata, nu mai tii seama ca ti-i frate, nu

mai cuno$ti nici glasul singelui ! Dar pentru ce il dusmanesti atita, cind

nu ti-a facut nici un rau ? Ce ai sa spui parintilor, peste capul carora vrei

Sci aduci o suparare atita de mare, tu incepatorul acestei tragedii infri-

cosStoare, tu, eel dintii care ai sa le pui sub ochi aceasta moarte sil-

nicS ? A?a le rasplatesti ca te-au crescut ? Ce me^tesugire diavoleasca

te-a Smpins la aceasta fapta ? Poti spune, oare, ca dragostea Dumnezeu-

lui obstesc al universului pentru fratele tSu 1-a fScut sa se semeteasca

fatS de tine ? Nu ! Oare, nu pentru a indeparta din sufletul tau acest

glnd ucigas, Dumnezeu ti 1-a supus si 1-a pus sub stapinirea ta, zicind r

*Spre tine intoarcerea lui $i tu il vei stapini» 3 ?

Cuvintele acestea trebuie intelese despre supunerea lui Abel fata

de fratele sau ! Sint, insa, unii care sust'in ca" Dumnezeu a spus aceste

cuvinte despre jertfa adusa de Cain in intelesul acesta : «Ia tine se va

lntoarce», adica darul ,• «$i tu il vei stapini», in loc de : si tu te vei bu-

cura de dar. Eu pun inaintea intelegerii voastre amindouS intenpretarile,

ca voi sa o alegeti pe aceea ce vi se pare mai fireasca. Dupa parerea

mea, cuvintele acestea au fost spuse despre Abel, fratelui lui, nu despre

Jertfa lui Cain.

*$i a tost cind erau ei pe cimp, ca. s-a sculat Cain asupra fratelui sau

Abel si 1-a omorit» *.

Infricosatoare este fapta ! Plina de primejdii indrazneala, blestemata

incercarea, de neiertat pacatul, salbatica ideea ! «S-a sculat, spune Scrip-

tura, asupra fratelui sau si 1-a omoriU. O, mina blestemata ! O, mina ti-

2. Fac, 4, 8.

3. Far., 4, 7.

A. Fac, A, 8.
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caloasa ! Dar, mai bine spus, nu trebuie sa numim blestemata si ticaloasa

mina, ci vointa de care s-a slujit mina ! Sa spunem, dar, asa : O, vointa

indrazneata, blestemata si ticaloasa ! Dar oricum ii vei spune, nu-i vet

spune cuvintul ce-1 merita ! Cum nu i-a amortit mina ? Cum a putut tme-

cutitul ca sa dea lovitura ? Cum nu i-a zburat sufletul din trup ? Cum a

putut duce la capat cutezanta aceea nelegiuita ? Cum nu i-a tresarit

inima ? Cum nu si-a schimbat gindul ? Cum nu s-a gindit la glasul sin-

gelui ? Cum nu s-a gindit la urmarile faptei, inainte de a o incepe ? Cum
a putut suferi dupa omor sa vada trupul fratelui sau zvircolindu-se la.

pamint ? Cum a putut vedea trupul mort intins pe p3mint si n-a lesinat

indata in fata acestei privelisti ? Daca noi, dupa atita numar de ani, noi„

care vedem in fiecare zi oameni mor^i, si acestia morti de moarte buna f

sintem zdrobifi de durere, fara sa avem vreo legatura cu ei, iar daca ne-

sint dusmani, punem capat dusmaniei, apoi cu mult mai mult ar fi trebuit

sa lesine Cain de durere si sa-i iasa dintr-o data sufletul din piept, clncf

1-a vazut dintr-o data farS suflare, zScind si zvircolindu-se fara putere pe-

pamint, pe eel cu care vorbise cu putin mai inainte, pe fratele sau, pe eel

cu acelasi tatS, pe eel din aceeasi mama, pe eel care atrasese asupra luL

bunavointa lui Dumnezeu ?

II

Dar sa vedem iarasi de cit de mare pogoramint si de cit de mare iu-

bire de oameni se foloseste Dumnezeul universului si dupa fapta aceasta

blestemata si dupa cutezanta asta lipsita cu totul de iertare.

*§i a zis Dumnezeu lui Cain» 5
.

Cit de mare bunatate arata Dumnezeu fata de Cain ! ll invredniceste-

sa stea de vorba cu El, dupa ce savirsise o fapta ca aceea ! Daca noi ade-

seori ne sclrbim de cei care savirsesc astfel de fapte, apoi cu mult mar
mult trebuie sa ne minunam de bunul Dumnezeu, ca s-a purtat cu Cain

cu atita lipsa de rautate. Si pe buna dreptate ! El este doctor si parinte-

iubitor : ca doctor face totul si se straduieste sa faca sanatosi pe cei cu-

prinsi de boli grele ,- iar ca tata iubitor vrea s3-i aducS iarSsi, cu dra-

gostea sa parinteascS, la fericirea de mai inainte pe cei care, din trinda-

via lor, si-au pierdut buna lor stare. Asadar, pentru ca nespus de mare-

este bunatatea Lui, Dumnezeu vrea sa-si arate marea Sa iubire de oa-

meni si spre unul care a sSvirsit o fapta atit de grozava si-i spune :

«Unde este Abel, fratele tau ?» 6
.

5. Fac, 4, 9.

6. fac, 4, 9.
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Marc si nomnrglnltfl este bunatatea lui Dumnezeu I Dumnezeu nu 1-a

Sntrebat pentru v& nu $tla ; ci a facut ceea ce facuse si cu tatal sau, cu

Adam. Nimic nu ma impiedica s& mai spun ce-am spus. Dupa cum atunci,

cind a vSzut ca Adam s-a ascuns din pricina rusinii goliciunii sale, Dum-

nezeu 1-a intrebat : «Unde esti ?» 7
, si 1-a Intrebat, nu pentru ca nu stia

unde-i, ci ca sa-i dea prilej de indraznire, ca prin marturisirea pacatului

sa-i spele pacatul — ca asa a fost obiceiul lui Dumnezeu de la inceput

sa ne ceara sa ne marturisim pacatele, ca sa ne dea iertare — , tot asa si

acum II intreaba pe Cain si-i zice : «Unde este Abel, fratele tau ?». Iubi-

torul de oameni Dumnezeu se preface ca nu stie, ca prin intrebare sa-1

faca pe eel ce a savir^it pacatul sa si-1 marturiseasca, ca sa poata ca-

pSta iertare si poate si mila.

«Unde este Abel, fratele tau ?».

Ce raspunde nerecunoscatorul, nesimtitul, obraznicul, nerusinatul ?

Ar fi trebuit sa se gindeasca, ca Dumnezeu nu-1 intreaba pentru ca

nu stia unde.e fratele lui, ci pentru ca-i cerea sa marturiseasca
;
pentru

ca sa ne invete pe noi ca niciodata sa nu osindim pe fratii nostri ina-

inte de a avea dovada faptelor lor, si sa avem in minte sfatul Stapinului,

Care a voit sa inlature fapta lui Cain, Care, stiind inainte de savirsirea

ei ce gindea Cain, i-a dat temeiuri care puteau sa-1 intoarca de la gindul

lui. Cain ar fi trebuit sa se gindeasca la toate acestea si sa-si opreasca

aici nebunia ,• ar fi trebuit sa spuna ce-a facut, sa-I arate Doctorului rana

si sa primeasca leacurd de la El. Dar, nu ! El mareste rana si o face si mai

adinca.

«^i a zis : «Nu stiu» 8
.

Uita-te ce raspuns nerusinat .' Vorbesti, oare, cu un om pe care poji

sS-1 inseli ? Nu stii, ticalosule si nenorocitule, Cine-i Cel Ce-ti vorbeste ?

Nu-ti trece prin minte ca, din pricina bunata^ii Lui, te intreaba vrind sa

-gSseasca un prilej prin care sa-si arate iubirea Sa de oameni, pentru ca

dupa ce El a facut totul, tu sa nu mai ai cuvint de aparare, cind iti vei

atrage singur asupra-ti pedeapsa ?

«$i a spus : «Nu stiu ! Sint eu, oare, pdzitoiul fratelui meu ?» 9
.

UitS-te ca il acuza constiinta ! Minat, ca sa spun asa, de constiinta,

nu se margineste sa spuna : «Nu stiu», ci a adaugat : «Sint eu, oare, pd-

zitorul fratelui meu ?» Aproape ca se descopera singur.

7. Fac, 3, 9.

8. Fac, A, 9.

9. Far., A, 9.
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Daca ai fi facut totul, dupa cum era firesc, daca ai fi ascultat de gla-

sul singelui, ar fi trebuit sa fii paznicul mintuirii fratelui tau ! Singele

iti poruncea asta si ar fi trebuit sa va paziti unul pe altul, ca amindoi

sinteji din aceeasi mama. Iar daca n-ai vrut asta, nici n-ai vrut sa fii

pazitorul fratelui tau, pentru ce ai ajuns ucigasul lui, pentru ce 1-ai

ucis, cind nu |i-a facut uici un rau si ai socotit ca n-are cine te vadi ?

Dar asteaptS ! Vei vedea ca eel ucis te acuzS, c5 eel mort te invinuieste

cu o voce mai puternica decit un om viu, decit unul care merge !

*$i a zis Dwnnezeu : «Pentru ce-ai facut aceasta ?» 10
.

Mare este taria acestor cuvinte !

Dumnezeu il intreabS ; «Pentru ce ai facut aceasta ? Pentru ce ai

savirsit aceasta fapta nelegiuita, aceasta fapta blestemata si de neiertat,

nebunia asta de nesuferit, crima aceasta noua si strSina, pe care mina ta

a adus-o pentru intiia oara in viata omeneasca ? Pentru ce ai facut

aceasta faptS grozava si infrieosatoare, care nu are alt pSfeat care s-o

intreaca ?»
•

«Glasul singelui fiatelui tau striga cdtre Mine din pamint» 11
.

«Sint Eu, oare, om, spune Dumnezeu, ca sa aud numai glasul rostit

cu limba ? Nu ! Sint Dumnezeu si pot auzi si pe eel care striga cu sin-

gele si pe eel care zace la pamint ! lata cit de sus zboarS glasul singelui

acestuia. De pe pamint s-a urcat la cer ! A strabStut cerul cerului, a tre-

cut dincolo de puterile cele de sus, s-a oprit chiar la tronul eel impara-

tese, ca sa se plingS de crima ta, sS aeuze fapta ta nelegiuita' ! Glasul

singelui fiatelui tau stiigd din pamint ! Ai fScut, oare, nelegiuirea asta

unui strain ? Nu, ci fratelui tau, care nu ti-a facut nici un rau ! Dar

poate c& dragostea ce i-am aratat Eu te-a impins sa-1 ucizi si, neputin-

du-te lupta cu Mine, t>ai varsat nestapinita-ti minie asupra lui. De

aceea i|i vol da o pedeapsa" asa de cumplita, incit fapta ta indrazneata

sa nu fie data uitarii, iar suferintele tale sa fie de inva|atura pentru toti

oamenii de dupa tine».

«$i acum, pentru cS ai fScut asta, pentru ca ai prefacut in fapta gin-

dul tau eel rau, si pentru cS invidia ta cea mare te-a1 dus la crima,

blestemat sa fii tu pe pamint» i2
.

10. Vac, 4, 10.

11. Fac, 4, 10.

12. Fac, 4, 11.

15 — Sflntul loan Curl de Aur
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III

Vezi deosebirea de blestem, iubite ? Nu trece cu usurinta pe linga

acest blestem, ci, din mfirimea blestemului, gindeste-te la grozavia fap-

tei. Cit de mare e pScatul lui Cain fata de cSloarea de porunca a celui

dintii-zidit, se poate vedea, dacS vrei sa gindesti, din deosebirea de

blestem. Lui Adam Dumnezeu ii spusese : «Blestemat sa fie pamintul m-
tiu lucrurile tale» 13

;
blestemul s-a indreptat asupra pamintului ,• 1-a

crufat pe om. Aici, pentru ca fapta era cumplita, indrazneala nelegiuita,

incercarea de neiertat, este blestemat Cain : «Blestemat sa fii tu pe pd-

mlnt». Cain facuse aproape ceea ce facuse sarpele, care slujise ca unealta

vointei diavolului ; dup§ cum sarpele adusese, prin inselaciune, moartea,

tot asa si Cain si-a inselat fratele ; 1-a scos la cimp, si-a inarmat dreapta

impotriva lui si a savirijit uciderea. De aceea Dumnezeu, asa cum ii spu-

sese sarpelui : «Blestemat sa iii tu dintie toate fiarele pamintului» 14
, tot

asa ii spune si lui Cain, pentru ca facuse aceeasi fapta ca si acela. Dupa

cum diavolul, minat de invidie si ura, neputind indura dintru inceput ne-

spusele binefacerf facute omului, de la invidie s-a pornit spre insela-

ciune si prin ea a adus moartea, tot asa si Cain, vazind ca Stapinul pri-

veste cu bunavoint^ la fratele sau, de la invidie s-a pornit spre omor.

De aceea ii spune : «Blestemat sa iii tu pe pamint». «Blestemat vei fi, ii

spune Dumnezeu, pe pamintul acela

«care a deschis gum sa ca sa primeasca slngele fratelui tau din

mlna ta» ls
.

«Pe acest pamint, ii spune Dumnezeu, vei fi blestemat, pe acest pa-

mint care a indurat sa fie stropit cu un astfel de singe, sa fie umplut de

o Ur3 atita de mare si sa fie udat de o mina asa de nelegiuita».

Apoi Dumnezeiasca Scriptura tilcuieste si mai lamurit blestemul

spunind :

*Cind vei lucra pamintul, nu va adauga sa-fi dea fie puterea lui» le
.

Grozav chip de pedeapsa ! Plin de cumplita minie !

«Vei indura, ii spune Dumnezeu lui Cain, oboiselile muneii, te vei

osteni cu toata puterea ta, ca sa lucrezi pamintul intinat de un astfel

de singe, dar nu vei avea nioi un cistig vazut de pe urma muneii tale ,•

fSra de folos iti va fi toata osteneala !».

13. Fac, 3, 17.

14. Fac, 3, 14.

15. Fac, 4, 11.

16. Fac, 4, 12.
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Dar pedeapsa nu se margineste la atita, ci

:

«Gemind si fremurind vei ii pe pamint* v
.

IarSsi, ce cumplit chip de pedeapsa ! S3 gemi si sa tremuri mereu !

«Pentru ca nu te-ai folosit, ii spune Dumnezeu, cum trebuie de taria

trupului tau si de buna starea madularelor tale, te osindesc sa tremuri

mereu, ca sa ai nu numai tu mustrare necontenita, care sa-^i aduca

aminte de fapta ta nelegiuitS, ci ca si toti cei ce te vad sa se invete, prin

infatisarea ta, ca prin un glas care striga tare, sa nu mai indrazneasca

unele ca acestea, ca sa nu pateasca si ei la fel. Pedeapsa ta va fi un

dascal pentru toti, ca sa nu mai pingareasca pamintul cu un astfel de

singe. De aceea nici n-am sa aduc degraba asupra ta sfirsitul, ca sa nu

se uite fapta ta, ci am sa fac sa-^i fie mai grea viata decit moartea, ca

insasi viata sa-ti arate ce crima grozava ai savirsit».

«$i a zis Cain catre Domnul : «Vina mea este prea mare ca sa. mi se

poata ieita» is
.

Mare si mult folos putem gasi in aceste cuvinte pentru mlntuirea

noastra.

«$i a zis Cain : «Vina mea este prea mare ca sa. mi se poata. ierta».

lata marturisire desavirsita ! «Atit e de mare pacatul ce-am savirsit,

spune Cain, ca nu poate fi iertat !».

lata, s-a marturisit, s-a marturisit cum trebuia, dar marturisirea e

fara de folos, iubite ! N-a fost facuta cind trebuia. Ar fi trebuit s-o faca

la timpul cuvenit, cind era cu putinta sa capete mi'la de la Judecator.

Aduceti-va acum aminte de cele ce va spuneam cu put'in mai inainte, ca

in ziua cea infricosatoare, la tribunalul acela ce nu poate fi cumparat cu

bani, fiecare ne vom cai de pacatele savirsite, vazind inaintea ochilor

chinurile acelea infricosStoare si pedepsele cele de neinlaturat, dar nu

vom avea nici un folos, ca a trecut timpul, pentru ca numai poeainta

facuta inainte de venirea pedepsei are rost si putere nespusa. De aceea,

va rog, sa ne folosim de poeainta, acum cind are putere acest minunat

leac. SS intrebuintSm doctoria pocaintei, acum cind sintem in aceasta

viata ! Sa stim bine ca poeainta nu ne va fi de nici un folos cind tea-

trul lumii acesteia se va sfirsi, cind'timpul luptelor s-a dus.

17. Fac, 4, 12.

18. Fac, 4, 13.
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IV

So
1

ne inloarcein, insfl, la textul Scripturii. .

Ar fi trebuit ca atunci clnd Cain a fost intrebat de Stapinul : «Unde

este Abel, fratele tau ?», atunci ar fi trebuit sa-si marturiseasca pacatul,

atunci ar fi trebuit sS cadS la pamint, sa se roage, sa-?i ceara iertare.

Dar atunci a refuzat leacui ; acum, insa, dupa ce Dumnezeu a rostit sen-

tinta, dupa ce au luat sfirsit toaie, dupa ce a fost invinuit cu mare glas

de singele celui ce zacea la pamint, acum isi marturiseste pacatul, dar

fSr3 de folos. De aceea si profetul spunea : «Dreptul este pirisul lui de

la eel dintli cuvint al sau» 19
. $i Cain, deci, daca si-ar fi marturisit pa-

catul inainte de a-1 vadi Stapinul, ar fi fost invrednicit poate de oarecare

milS, datorita nemarginitei bunatati a Stapinului. Ca nu este pacat, chiar

foarte mare, care sa biruie iubirea de oameni a lui Dumnezeu, daca ne

pocSim la timpul cuvenit, daca ne cerem iertare. Si a spus Cain : &Vina

mea este piea mare ca sa mi se poata ieita». Indestulatoare marturisire,

dar nu la timpul cuvenit.

Si a zis Cain :

«Dacd md sco{i azi de pe fafa pamintului si ma voi ascunde de fata

Ta, voi ii gemind si tremurind pe pamint •, $i va ii ca tot eel ce ma va

gdsi md va omori» 20
.

Uita-te cit de vrednice de mila sint cuvinteie lui si din pricina ca

n-au fost rostite cind trebuia si din pricina ca nu mai aveau nici o pu-

tere, c3 le trecuse timpul. Si a spus : «Daca md scop azi de pe fata pa-

mintului si md voi ascunde de lata Ta, voi li gemind si tremurind pe pa-

mint si va fi ca tot eel ce md va gdsi md va omori». «.Daca m-ai facut

sa" fiu blestemat pe pamint, spune Cain, si daca Ti-ai intors fata de la

mine si mi-ai dat o pedeapsa atita de mare, ca sa gem si sa tremur, atunci

nu mai este nici o piedica pentru ca unul ca mine, lipsit de ajutorul Tau,

sS fie ucis de orisicine. Cu usurinta vdi fi ucis de oricine ar voi. Nici nu

pot sS ma" impotrivesc, de vreme ce madularele mele sint neputincioase

si tremur tot ? si pentru ca §tiu to^i ca sint lipsit de ajutorul Tau, ei bine

asta ii va face pe to{i sa vrea sa mS ucida».

Ce-i raspunde Stapinul eel bun si iubitor de oameni ?

«£i Domnul Dumnezeu i-a zis lui : «Nu asa» 21
.

19. Prov., 18, 17.

20. Fac, 4, 14.

21. Far., A, 15.
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«Sa nu socotesti, ii spune Dumnezeu, ca va fi asa §i nici nu va fi ca

sa te ucida eel ce va voi. Dimpotriva, iti voi prelungi viata si-ti voi face

si mai mare durerea. Te voi lasa sa fii dascal generatiilor viitoare, pen-

tru ca vederea ta sa le fie de invatatura, pentru ca nimeni sa nu mai

mearga pe urmele gindului tau.

«£i Domnul Dumnezeu i-a zis lui : «Nu asa ! Tot eel ce va omorl pe

Cain va fi pedepsit de sapte oii» 2Z
.

Poate ca a fost lunga cuvintarea mea si poate c5 v-am obosit si

trupul. Dar ce sa fac ? Vazi,nd ca ma ascultati cu dragoste si ca" dorinta

va e vie, vreau sa va citesc si cuvintele ramase si sa vi le tilcuiesc

dupa puterea mea.

Ce vor sa spuna cuvintele : «Va fi pedepsit de sapte ori» ?

Dar iarasi ma tern ca nu cumva cu multimea spuselor mele sa va in-

carc memoria si sa vS par de nesuferit. Daca, insa, nu ati obosit, ascul-

tati-ma -

r si dupa ce va voi explica aceste din urma cuvinte, voi termina

cuvintul.

«£i Domnul Dumnezeu a zis lui : «Nu asa t Tot eel ce va omorl pe

Cain va fi pedepsit de sapte ori». $i a pus Domnul Dumnezeu semn lui

Cain, ca oricine il va afla sd nu-1 omoare» 23
.

«De asta te temi, ii spune Dumnezeu, sa" nu te omoare cineva ? Ai

curaj, nu se va intimpla asta. Cel care o va face va fi pedepsit de sapte

ori. De aceea iti pun si semn, ca nu cumva cineva, fara sS stie, sa" te

omoare si sa primeasca pedepse atita de grozave».

V

Se cuvine, insa, sa va explic mai pe larg pentru ce va fi pedepsit

de sapte ori eel ce va ucide pe Cain. Fiti, insS, cu luare aminte, vS rog !

Ca daca nici acum — asa precum v-am spus adeseori in zileie trecute

dragostei voastre — , daca nici acum nu intelegem exact ce4e scrise in

Dumnezeiestile Scripturi, acum, cind este post, cind ne bucuram de atita

liniste, cind sintem sc3pati de gindurile care ne turbura mintea, in ce

altS vreme vom mai putea face lucrul acesta ? De aceea, va rog, ma cu-

ceresc si cer, va cad aproape in genunchi, sa ascultam cele spuse cu

mintea incordata, ca sS culegem ginduri alese si frumoase si asa sa

plecam acasS.

22. Fac, 4, 15.

23. Fac, 4, 15.
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Ce Insoamnrt, tlar, cuvlntele : «Va fi pedcpslt de ?apfe ori» ?

In primul Joe numarul $apte este fntrebuintat in Dumnezeiasca Scrip-

ture" spre a arata un numar mare. In multe locuri il gasim in acest inte-

les, de pilda : «£i cea stearpd. a n&scut $apte» 2i si alte locuri asemenea

acestuia. Prin aceste cuvinte Scriptura vrea sa ne arate cit e de cumplita

fapta indraznita de Cain
; pacatul savirsit de el nu-i un singur pacat,

ci sapte pacate ; si fiecare pacat trebuie pedepsit deosebit.

— Dar cum ajungem la numarul de sapte ?

— Daca ne gindim, gasim cele sapte pacate. Primul, ca a pizmuit pe

fratele sau din pricina hunavointei aratate de Dumnezeu aceluia ; sa fi

fost numai pacatul acesta si era in stare sa-i aduca pierzania
; al doilea,

ca a pizmuit pe propriul sau frate , al treilea, ca a urzit viclenie ; al pa-

trulea, ca a ucis ; al cincilea, ca a ucis pe propriul sau frate ; al saselea,

cS este eel dintii om care a ucis ,- al saptelea, ca a mintit pe Dumnezeu.

Ati urmarit cele ce v-am spus sau voiti sa vi le mai numar iarSsi, ca

sa vedeji ca fiecare din aceste pacate merits cea mai mare pedeapsa ?

Cine ar invrednici de iertare pe un om care pizmuieste pe eel ce se bu-

cura de bunavointa lui Dumnezeu ? Nimeni ! lata primul pacat foarte

mare si de neiertat ! Iar&si, pScatul acesta e si mai mare cind eel pizmuit

este fratele tau, care nu ti-a facut nici un rau. lata iarasi ca si acest pacat

nu-i un pScat intimplator. Al treilea pacat, ca, urzind viclenie, si-a inse-

lat fratele
;
1-a scos la cimp si nu s-a sfiit ca e de acelasi singe cu el. Al

patrulea pacat, insasi crima pe care a savirsit-o. Al cincilea pacat, ca a

ucis pe fratele sau, pe eel din aceeasi mama. Al saselea pacat, ca este

eel dintii om care a adus pe lume omorul. Al saptelea pacat, ca a indraz-

nit sa minta, cind 1-a intrebat Dumnezeu.

«Cel ce va incerca sa te omoare, i-a spus Dumnezeu, va fi pedepsit

de sapte oy. Nu te teme, deci, ca are sa te ucida eineva ! IatS iti pun

semn ca sa te cunoasca toti citi te-or intilni. Toata viata vei tremura, ca sa

fii de folos generatiilor viitoare. Cind te vor vedea gemind si tremurind,

toti vor afla fapta pe care ai facut-o singur, fara martori. Vazindu-te to^i

suspinind si tremurind si aproape strigind prin tremuratul tau, le vei

spune : «Nimeni altul sa nu mai indrazneasca sa savirseasca fapta pe

care am savirsit-o eu, ca sa nu primeasca o pedeapsa ca aceasta !».

24. / Rcyi, 2, 5.
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VI

Auzind acestea, iubitilor, sa nu trecem cu usurinta pe linga cele

spuse, nici sa urmarim atita numai sS venim aici in fiecare zi ca sa ne

desfatam de masa cea duhovniceaseS. CS n-avem nici un folos de auzim

predica, dar nu savirsim cele ce auzim. Gindindu-ne de unde a pornit

Cain spre acest cumplit si de neiertat pScat si ca invidia ce o purta fra-

telui sau, care nu-i facuse nici un rau, 1-a dus la o astfel de fapta, dar,

mai bine spus, la uciderea propriului sau frate, sa nu fugim de cei ce>

ne fac rau, ci mai degrabS sS ne ferim de a face noi altora rau. Pentru

ca numai eel ce yoieste sa faca rau semenului sau, numai acela sufera

cu adevarat. $i ca sa vezi ca spusele mele sint adevarate uita-mi-te aici

:

Cine a suferit in chip rau ? Cel ce a ucis sau eel ucis ? Negresit, eel ce

a ucis !

— De ce ?

— Pentru ca eel ucis este si pina acum cintat de gurile tuturora,

este laudat, este incununat ca eel dintii mucenic al adevarului, precum

spune si fericitul Pavel : «De$i a murit, Abel graie$te incd» 2S
. Cel ce a

ucis, dimpotriva, a dus si atunci o viatS mai nenorocita decit tofi oamenii,

iar mai tirziu continua sa fie invinuit de toatS lumea. Dumnezeiasca

Scriptura apoi il da ca pilda de om blestemat si urit de Dumnezeu. $i

acestea in viata aceasta trecatoare de aici ! Dar ce cuvint va putea in-

fafisa binele sau raul, pe care trebuie sa-1 primeasc5 fiecare din cei doi,

in veacul viitor, cind dreptul Judecator va rasplSti fiecaruia dupS faptele

sale ? Nici un cuvint nu poate infatisa nici binele, nici raul de atunci. Pe

unul il vor primi, in imparStia cerurilor, corturile ,cele vesnice, cetele

patriarhilor, ale profetilor si ale apostolilor si multimea tuturor sfintilor,

ca sS imparSteasca veacuri nesfirsite cu impSratul Hristos Iisus, Fiul

Unul-Nascut al lui Dumnezeu si Dumnezeu, pe celalalt il vor primi

gheena focului si toate celelalte chinuri nemuritoare, ca sa fie osindit

veacuri nesfirsite, impreuna cu toti cei care au facut fapte asemana-

toare lui si au fost subjugati de patimi rusinoase. Asculta ce spune feri-

citul Pavel : «Tofi cifi au pdcatuit laid lege, laid lege vor $i pieri», —
adicS vor fi pedepsiti mai usor, pentru ca n-au avut legea care sa-i si

ameninte, sa-i si indrepte — , «$i ro^i cifi au pdcatuit in timpul legii, vor

fi judecati dupd lege z6
; aceia, spune Pavel, care au savirsit aceleasi

25. Evr., 11, 4.

26. Rom., 2, 12.
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p.lcate dupfi co au prlmlt ajutorul dat de lege, vor fl pedepsifi mai greu

si mai cumplit». $1 pe bunfi dreptate, pentru cS nu i-a cumintit si nu i-a

f&cut mai buni, nici legea, nici pedeapsa data altor pScatosi.

De aceea, vS rog, ca m&car de acum inainte sa ne imteleptim cu pil-

dele altora, s3 ne cSlauzim viata noastrS spre ascultarea de Domnul, su-

punindu-ne legilor Lui. Nici invidia, nici ura, nici dragostea trupeasca,

nici slava si puterea lumii acesteia, nici placerea pintecelui si nici alta

poftS rusinoasa sa nu mai stSpfneasca gindurile sufletului nostru ! Sa ne

curStim de toata tina si de toatS turburarea cea lumeasca ; sa spunem
adio patimilor rusinoase si nechibzuite si sS ne grabim spre viata cea fe-

ricitS si spre bunatatile cele nespuse pe care le-a pregatit Dumnezeu ce-

lor ce-L iubesc pe El, de care, faca Dumnezeu ca noi totf sa ne invred-

nicim, cu harul si iubirea de oameni a Domnului nostra Iisus Hristos, cu
Care TatSlui impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si

pururea si in vecii vecilor, Amin.
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«A ie§it Cain de la fa^a lui Dumnezeu
§i a locuit in pamintul Naid,

in fa(a Edenului» 1 §i eelelalte

I

Haide, sa tilcuim astazi iarasi cele ce s-au citit, ca sa pun inainte

invatStura cuprinsa in ele ! Sa rostesc obisnuita predica din cartea feri-

citului Moise, dar, mai bine spus, din cuvintele Duhului, pe care prin

gura acestuia ni le-a dat harul eel dumnezeiesc.

Dar ca sa fac mai lSmurit cuvintul meu, trebuie neaparat sa aduc

aminte dragostei voastre de cele rostite pina acum : sa va aduc aminte

unde mi-am sfirsit cuvintul, ca pornind de acolo sa incep tilcuirea celor

citite azi.

Stiti ca, pornind de la viata lui Abel, pe temeiul faptelor si pe te-

meiul jertfei pe care cei doi frati au adus-o Stapinului, am aratat cS in

firea noastra este innascuta cunostinta celor ce trebuie facute si celor ce
nu trebuie facute ; am aratat ca am fost inzestrati de Creatorul univer-

suJui cu vointa libera si ca totdeauna Dumnezeu ne osindeste sau ne-

incununeaza dupa gindul cu care savir§im o fapta—cS datorita gindului

jertfa lui Cain a fost respinsa, iar darurile lui Abel primite — ; v-am.

mai aratat ca fratele mai mare, Cain, minat de invidie s-a pornit spre

uciderea fratelui sau, ca dupa fapta aceea nelegiuita, Dumnezeu a vrut

sa-1 faca sa-si marturiseasca pacatul, dar Cain n-a vrut sa primeasca:

leacuL vindecarii, ci adaugind acelei blestemate crime si minciuna, a

atras asupra lui pedeapsa grozav§ ; a pierdut ajutorul de sus, a ajuns.

pilda de inteleptire celor de dupa el, iar prin sentinta, pe care a pri-

mit-o, vorbeste intregului neam omenese si aproape ca striga si zice :

«Nici unul din voi sa nu mai indrazneasca vreodata una ca aceasta,.

ca sa nu primeasca aceeasi osind3!». Afi vazut iu'birea de oameni a

Stapinului, ca prin pedepsirea lui Cain, n-a vrut s5-l Intelepteasca numat

1. Fac, 4, 16.
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pe el, ci sci-i lnvote pe totl eel de mai tlrziu, sfi caute sfi fuga cu orice

chip tie o astfel de faplH.

Haide, deci, s8 mergem mai departe si sa vedem ce ne istoriseste si

astSzi acest fericit profet, insuflat de harul Duhului.

DupS ce Cain a primit sentinta,

«A iesit, spune Scriptura, de la fata lui Dumnezeu» 2
.

Ce inseamna : «A iesit de la fata lui Dwnnezeu» ? Inseamna ca a fost

lipsit de ajutorul lui Dumnezeu din pricina acelei fapte blestemate.

«$i a locu.it in pamintul Naid, in fata raiului* 3
.

Scriptura ne spune si locul pe care si 1-a ales ca locuinta si ne arata

c& nu locuia departe de rai, ca, fiind in fata lui, sa-si aduca necontenit

aminte side cele^intimplate tatalui sau din pricina calcarii poruncii si de

grozSvia pScatului indraznit de el, pentru care a primit o pedeapsa atita

de mare, pentru ca nici pedepsirea tatalui sau nu-1 inteleptise. Insusi lo-

cul, in care locuia, era o continua aducere aminte a tremuraturii si a

zgiltiiturii trupului lui, nu numai pentru el, ci si pentru genera^iile de

dupS el, pentru ca numele Naid este un cuvint ebraic, care inseamna

cutremur. Dumnezeu 1-a pus, deci, sa locuiasca in pamintul Naid, ca sa-1

invinuiasc3 necontenit si numele locului, ca si cum i-ar fi fost inscrisa

vina pe o coloana de arama.

Scriptura spune mai departe :

*$i a cunoscut Cain pe femeia lui ; ?i zamislind, a nascut pe Enoh» 4
.

Fiind muritor, era firesc sa se ingrijeasca mult de mostenitori.

Dar poate ca cineva ma va intreba :

— Cum a avut Cain femeie, cind Scriptura nu ne vorbeste nicaieri

de altS femeie in afara de Eva ?

— S3 nu te uimeasca lucrul acesta, iubite ! Dumnezeiasca Scriptura

nu face nicaieri cu exactitate catalogul femeilor, ci tot ce-i de prisos

lasS la o parte ? pe barbate ii pomeneste numai in parte si nici despre ei

totul, ci pe scurt, spunind : cutare a nascut fii si fiice si a murit. Este

firesc, deci, ca Eva sa fi nascut si o fata dupa Cain si Abel, pe care a

luat-o de femeie Cain. Era la inceput si pentru ca trebuia sa se inmul-

teascS neamul omenesc, s-a ingaduit sa se ca>satoreasc5 fratii intre ei.

Aceasta e pricina ca Scriptura, lasind pe seama intelegerii noastre ur-

marea faptelor, ne-a povestit numai atit, spunind : «§i a cunoscut Cain

pe femeia lui
; si zamislind, a nascut pe Enoh».

2. Fac, 4, 16.

3. Fac, 4, 16.

4. Far., 4, 17.
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«Si a zidit cetate ; si a numit cetatea cu numele lui Enoh, fiul lui» 5
.

lata cS se infelepteste Cain incetul cu incetul. Pentru cS erau muri-

tori, vor sa se pastreze necontenit pomenirea lor si prin fiii lor si prin

numele dat de ei locurilor, nume la fel cu numele copiilor lor. Si pe

bun8 dreptate potf spune ca toate acestea sint aduceri aminte ale paca-

telor lor si pierderii slavei din rai ! Daca ar fi ramas acolo, n-ar fi avut

nevoie Adam si Eva de nimic din acestea, ci ar fi fost mai presus de

toate.

«Si a ndscut, spune Scriptura, Enoh pe Gaidad si Gaidad a ndscut pe

Maleleel si Maleleel a ndscut pe Matusala si Matusala a ndscut pe

Lameh» 6
.

Uita-te ca" fericitul Moise facind genealogia, pomeneste numai pe

barba^i si nu vorbeste deloc de femei. $i dupa cum cind a fost vorba

de Cain, a spus, ca «a cunoscut pe femeia lui», fara sa ne spuna de ande

a avut femeia, tot asa si aici iarasi spune :

«$i <si-a luat Lameh doud femei ; numele uneia Ada, iar numele ce-

lei de a doua Sela. $i a nascut Ada pe Iobel. Acesta « fost tatdl celor

care locuiesc In corturi, al hrdnitorilor de dobitoace. $i numele fratelui

lui, Iubal ; acesta este eel ce a descoperit psaltirea si chitara» 7
.

II

Uita-te cit de precisa e Scriptura ! Ne-a aratat si numele celor

nascuti din femeia lui Lameh si meseriile lor : unul crestea vite, iar altul

a descoperit psaltirea si chitara.

«Iar Sela a ndscut si ea pe Tobel si era bdtdtor tcu ciocanui, fdurar

de aramd si de fier» 8
.

Scriptura ne aratS iarasi si meseria fiului Selei, ca el a ales meseria

de fSurar. Vezi c& incetul cu incetul Dumnezeu a rinduit cele ce duceau

la mentinerea neamului omenesc. Intii, Cain a dat numele fiului sau

orasului pe care 1-a zidit ; apoi, fiii lui Lameh, nascuti din femeile lui,

si-au ales si ei cite o meserie : unul s-a facut crescator de vite, altul

fierar, iar celalalt cintaret din psaltire si chitara.

</ard sora lui Tobel, Noema» 9
.

5. Fac, 4, 17.

6. Fac, 4, 18.

7. Fac, 4, 19—21.
8. Fac, 4, 22.

9. Fac, 4, 22.
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Ce lucru nou 9I nemallntllnit I Acum, pentru Intlia oarH, Scripluia

pomeneste do nastcrra uuel femei. Nu fara" pricing, nici in zadar a f&cut

asla (ericitul profet, el a vru't sS ne arate o taina\ Lucrul acesta, insa\

vi-1 pdstrez pentru alta" data j acum sa mergem mai departe. Ceea ce ur-

meazS nu e ceva intimplStor, ci un lucru care are nevoie de foarte multa

stradanie, de o tileuire precisS, pentru ca, lamurind bine totul, sa putem
avea mult folos.

«Si a zis Lameh femeiloi lui .- Ada si Sela : «Ascultap glasul meu,

fcmeile lui Lameh ; bagati in uiechi cuvintele mele ; am omorit un bar-

bat spre rand mie 92 un tmdr spre vdtdmare mie. Cain a fost rdzbunat de
$apte ori, iar Lameh de $aptezeci de pri cite $apte» 10

.

Incordati-va mkitea, va rog. Indepataji orice gind lumese. Sa tilcuim

cu grijS cuvintele acestea, ca sa nu ne scape nimic ; sa coborim dupa
putere in adincul lor, ca sa putem culege comoara ascunsa in aceste

scurte cuvinte.

«§i a zis, spune Scriptura, Lameh femeilor lui : Ada si Sela : «Ascul-

tati glasul meu, femeile lui Lameh, bagati in urechi cuvintele mele».

Uita-te, ca indata, dintru inceput, cit de mare a fost folosul pedepsei

lui Cain ! Lameh nu mai asteapta sa fie vadit de altcineva ca a facut

acelasi pScat sau unul mai mare. Nu ! Se da singur pe fata, fara sa-1 pi-

rasca sau sS-1 certe cineva. Spune ce a savirsit, povesteste femeilor lui

p3catul sau eel mare. Aproape ca implineste cuvintele spuse de profet

:

«Dieptul este pirisul lui de la eel dintii cuvint* il
. De foarte mare ajutor

este marturisirea pentru indreptarea pacatelor, dupa cum tagaduirea pa-

catului mareste si mai mult pacatul. Asa a pafit Cain, ucigasul acela de
"

frate. Cind a fost intrebat de iubitorul de oameni Dumnezeu, nu numai
c3 nu si-a marturisit pacatul, ba a si indrSznit sa-L mints pe Dumnezeu,
ca sS-si prelungeasca viata. Lameh a cazut si el in acelasi pacat ;

gin-

dindu-se ca celSlalt isi marise pedeapsa tagaduind pacatul, si-a chemat

femeile sale si fara s3-l sileasca cineva si fara sa-1 pirasca cineva, cu

limba lui si-a marturisit pacatul si-si hotSraste singur pedeapsa, compa-
rlnd fapta lui cu fapta lui Cain.

Ai vazut purtarea de grija a Stapinului ? Ai vazut ca pedepsele date

de El sint temeiuri ale iubirii Sale de oameni, ca iubirea Sa de oa-

meni nu se margineste la eel pedepsit, ci da leac folositor si celorlalti,

dacS vor s3-i culeaga folosul ? Spune-mi, de unde a fost dus Lameh la

o atit de mare marturisire, daca nu de acolo ca amintirea celor intim-

10. Fac, 4, 23—24.
11. P\ov., 18, 17.
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plate lui Cain ii cutremurase necontenit mintea ? «Lameh a spus, zice

Scriptura : «Ascultati glasul meu si bagati in urechi cuvintele mele». Ai
vazut ca cere sa fie judecat si cS se roaga de femeile sale sa nu asculte

cu usurinta cuvintele sale ? Cuvintele lui : «AsciiJfa{i glasul meu si ba-

gati in urechi cuvintele mele», aceasta arata ! «Incordati-va mintea

voastra, le spune el, si fiti cu mare luare aminte la cele ce va voi spune !

N-am sa va vorbesc de fapte de mica insemnState ! Am sa va spun lu-

cruri tainice, pe care nimeni altul nu le stie decit numai eu si ochiul eel

neadormit, de care ma tern. Ma silesc si ma grabesc sa va spun ce am
facut si ce pedeapsa grea merit pentru fapta mea nelegiuita. Am ucis

un barbat spre rand mie si un tinar spre vatdmare mie. Cain a tost rdz-

bunat de sapte oii, Lameh de saptezeci de ori cite sapte». Grele sint cu-

vintele lui, foarte grele ! Mare este bunul simt al barbatului ! Nu numai

ca-si mSrturiseste fapta, nu numai ca" face cunoscute crimele savirsite,

dar isi mai hotaraste si pedeapsa, comparind fapta lui cu fapta lui Cain.

«Ce iertare mai poti avea, isi spune el, cind nu te intelepteste pedeapsa

altuia, ci faci un indoit pacat, cu toate ca ti-i vie in minte pedeapsa ce-

luilalt ? Am ucis un bdrbat spre rand mie si un tindr spre vatdmare mie.

Nu le-am facut atita rau acelora pe care i-am ucis, cit mi-am fScut mie.

Am adus asupra mea o pedeapsa de care nu pot scapa, am savirsit un

pacat fSra de iertare. Daca acela, Cain, pentru o singura crima a meritat

sapte pedepse, apoi este drept ca eu sa fiu pedepsit de saptezeci de ori

cite sapte».

— De ce ?

— «Cain, continua sa spuna Lameh, a ucis ; si-a ucis fratele, dar nu
mai vazuse pe altul inaintea lui savirsind aceeasi fapta, nici n-a mai

vazut pe altul care sa fi fost pedepsit pentru fapta lui si sa fi suferit

minia lui Dumnezeu. Acestea doua imi maresc pedeapsa : si ca am avut

inaintea oohilor crima lui Cain, si ca am vazut pedeapsa lui atit de

dreapta si nu m-am inteleptit. De aceea, chiar daca as primi o pedeapsa

de saptezeci de ori cite sapte mai mare ca acela, tot nu sint pedepsit dupa

cum merit».

Ill

Ai vazut, iubite, ca Dumnezeu ne-a facut cu voie libera ? Ai vazut

ca dup5 cum trindavia ne duce la cadere, tot asa pe cei ce voiesc sa ia

aminte de ei insisi ii invatS ce trebuie sa faca ? Spune-mi : Cine 1-a im-

pins pe Lameh la o marturisire atit de zguduitoare ? Nimeni altul decit

constiinta, acest judecator nepartihitor. Dupa ce Lameh, impins de trin-

davie, a savirsit pacatul, constiinta s-a razvratit indata si a inceput sa



MH Wi-tNTUt, IOAW aUHA DK AUK

strige si mnrimea p&catulul fi pedeapsa pe care o merits. Asa e pScatul

!

Inainte de a fi sfivlr^lt ne IntunecH judecata si ne insala mintea ; dar

dupS ce a fost s&virsit ne apare lamurit inaintea ochilor grozSvia lui ;

pl3cerea aceea scurtS si rusinoasS ne chinuie mereu si ne umple de ru-

sine.

StSpinul eel iubitor de oameni a pus in noi un astfel de acuzator

care nu sta linistit nicicind, ci e in noi si necontenit striga si cere pe-

deapsa pentru pacatele facute. $i asta o po^i vedea chiar din fapte.

Desfrinatul, preadesfrinatul sau un alt om care a facut un pacat asema-

nStor nu are liniste ; chiar de s-ar putea ascunde de ochii tuturora, chiar

de-ar locui in singuratate, are totusi acest aspru judecator ,• se teme de

banuieli, tremura de umbre ; ii este frica si de cei ce-i cunosc pacatul

si de cei ce nu-1 cunosc ; are in suflet vesnica furtuna si valuri peste

valuri. Unuia ca acesta nici somnul nu-i este dulce, ci e plin de groaza

si vedenii ; mincarea nu-i face placere, iar statul de vorba cu prietenii

nu-i poate muta gindurile, nici nu-i departeaza chinul, care il framinta.

Ca un cSlau, constiinta insotindu-1 il sfisie si-1 biciuieste fara de ragaz ?

astfel, dupa savirsirea acelei fapte nesSbuite, constiinta merge cu el si,

fSra sa stie nimeni, il pedepseste groaznic, fiind si piris si judecator.

Cu toate acestea, daca pScStosul ar vrea sa se foloseasca cum tre-

buie de ajutorul constiintei, daca ar vrea s&-si marturiseasca faptele

si sa arate Doctorului rana, Doctorului care vindeca si nu ocSraste, daca

ar vrea sa primeasca leacurile Lui, sa vorbeasca numai cu El, fara sa

stie cineva, daca ar vrea sa spuna totul cu de-amanuntul, isi va indrepta

iute greselile facute. Ca marturisirea pScatelor este stergere a pacatelor.

Ce iertare mai putem avea noi, care nu voim sS ne marturisim pacatele

Celui Care cunoaste bine de tot greselile noastre, cind Lameh acesta nu

s-a ferit sa spuna femeilor lui crimele facute de el ? Sa stiti ca Dumnezeu
vrea s5 afle de la noi pacatele noastre, nu pentru ca nu le-ar cunoaste !

Nu ! Nu pentru ca nu le-ar cunoaste ne cere sa le marturisim Cei Ce cu-

noaste pe toate inainte de facerea lor, ci pentru ca vrea ca noi, odata

cu simtirea pacatelor noastre, prin marturisirea lor, sa ne aratam si re-

cunostinta noastra. Avem, oare, nevoie sa cheltuim bani ? Nu ! Avem,
oare, de facut cale indepartata ? Nu ! Ne prlcinuieste, oare, dureri si su-

ferinte tratamentul acesta ? Nu ! Ne vindecSm si fara bani si fara dureri

si iute ! Stapinul daruieste leacurile ranilor pe masura tariei rivnei celui

care se apropie de El. Cei ce vrea, deci, sa se faca mai repede sanatos

si sa-si vindece mai repede ranile suJletului, sa se apropie de Doctor cu

inima zdrobita, indepartind de el toate gindurile lumesti ! Sa verse la-

crimi fierbinti, sa arate staruinta mare, sS marturiseasca credinta dreaptS
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si asa sa aiba incredere in stiinta Doctorului si va lua iute vindecare

!

Ai vazut ca darmicia Doctorului pune in umbra dragostea oricarui pa-

rinte ? Cere El, oare, ceva greu si impovarator de la noi ? Nu ! Cere
zdrobire de inima, cuget umilit, marturisire de pacate, stamin^a mare ;

si ne daruieste nu numai vindecarea ranilor si curSfirea de pacate, ci

face si drept pe eel incarcat mai inainte cu mii si mii de poveri de pa-

cate. Ce mare iubire de oameni ! Ce covirsitoaTe bunatate ! Declara

dintr-odata drept pe pacatosul care si-a marturisit pacatele, care a cerut

iertare si arata tarie pe viitor. $i ca sa cunosti lamurit asta, asculta pe
profetul care spune : «Spune tu intii fdrddelegile tale, ca sa. te indrep-

tezi» 12
. N-a spus numai : «Spune tu fdrddelegile tale», ci a adaugat

:

«infjj», adicS : Nu astepta pe eel ce te vadeste, nu astepta s& te pirasca

cineva. Ia-o inaintea lui cu spusul, ca sa inchizi gura pirisului.

IV

Ai vazut iubirea de oameni a Judecaitorului ? La tribunalele ome-
nesti, cind cineva primeste sa faca ce-a facut Lameh, cind o ia inaintea

martorilor si-si marturiseste faptele, va putea poate scSpa de chinuri si

de desele biciuiri, si asta daca are noroc de un judecator milos, dar de

osinda la moarte nu va scapa nicidecum ; la scaunul de judecatS al iu-

bitorului de oameni Dumnezeu, al Doctorului sufletelor noastre, bunata-

tea este nespusa, iar dSrnicia depSse^te orice cuvint. Daca o luam inain-

tea vrajmasului nostru, adica a diavolului, care in ziua judecatii va sta

in fata noastra, daca chiar in viata aceasta de acum, inainte de a intra

la scaunul de judecata, ne vom marturisi pacatele, daca vom fi noi cei

dintii care le vom spune, daca vom fi pirisii nostri, vom face pe Stapin

atit de bun, ca nu numai ca ne va da slobozire de pacate, dar ne va nu-

mSra si in catalogul dreptilor. Daca Lameh acesta, istiind ce a indraznit,

a dat pe fata fapta lui si s-a osindit singur, cind nu era data legea care-l

putea invata, cind nu auzise pe profeti, nici povafa altcuiva, ci numai
minat de judecStorul din sufletul lui, cum vom mai putea noi avea parte

de cuvint de aparare, cind nu aratam in toatS graba Stapinului ranile

noastre, ca sa primim de la El vindecarea lor ? DacS nu facem asta acum
cind e post, cind gindurile ne sint atit de linistite, cind petrecerile au

fost puse pe fugS, apoi cind vom mai putea sS ne gindim la cele ce-arrt

facut ? De aceea va rog ca totdeauna sa luam seama de noi insine, sa

priveghem ,• toata viata sa ne-o cheltuim cu asta, ca, prin straduinta

noastra, sa putem scapa de chinul acela groaznic si sa fim in afara ghe-

12. Isaia, 4?, 26.
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enei focului. SI mai cu seama' acum, cu mai mullS slrgulntft, trebule fScul

lucrul acesia, acum clnd, datoritS timpului de post, vi se predict mai

mult si mai des.

«Si a cunoscut, spune Scriptura, Adam pe Eva, femeia lui ; $i zd-

mislind a ndscut fiu si i-a pus numele Set, zicind : «Mi-a ridicat mie

Dumnezeu altd saminta in locul lui Abel, pe care 1-a omorit Cain» 13
.

Dumnezeiasca Scriptura se opreste cu genealogia lui Lameh $i se

Intoarce iar&si la Adam si la femeia lui si spune : «Si Adam a cunoscut

pe femeia lui ; si zdmislind a ndscut fiu si i-a pus numele Set, zicind .

«Mi-a ridicat mie Dumnezeu altd sdminfd in locul lui Abel, pe care 1-a

omorit Cain».

«A ndscut fiu, spune Scriptura, si i-a pus numele Set». Si mama gasind

ca" nu e de ajuns numele pe care i 1-a pus, a adaugat : «Mi-a ridicat mie

Dumnezeu altd sdminfd in locul lui Abel, pe care 1-a omorit Cain». Vezi

cii si mama, prin numele dat copilului nascut, face sa dainuiasca pome-

nirea acelei fapte rele ; si pentru ca generatiile viitoare sa poata sti

crima savirsita de Cain, spune : «/n locul lui Abel, pe care 1-a omorit

Cain». Cuvinte de suflet Indurerat sint cuvintele acestea ! Sint cuvin-

tele unui suflet, care se cutremura la.amintirea faptei savirsite si aduce

multumiri pentru noul nascut. Aproape ca il tintuieste pe Cain la stilpul

infamiei prin numele dat noului copil. Si intr-adevar, nu jale mica le-a

pricinuit Cain pSrintilor ! S1_a inarmat dreapta impotriva fratelui lui !

A arStat parintilor, intins la pamint mort, nesimtitor, pe eel iubit de ei,

pe eel dorit. Chiar daca Adam primise pedeapsa care spunea : «Pdmint

esti si In pamint te vei intoarce» u ; si : «/n ziua in care ve\i minca, cu

moarte ve/i muri» lS
, totusi sentin^a aceasta fusese pina atunci numai in

cuvinte, nu stiau inca ce-i moartea. Dar Cain, din pricina urii ce o

purta fratelui sau si a invidiei nascute in sufletul lui, a luat-o inainte,

a ucis pe Abel si a pus inaintea ochilor parintilor sai cumplita priveliste.

De aceea mama, ridicind pu^in capul, cu. nasterea acestui copil, a putut

gSsi in sfirsit putina mingiiere acelei mari dureri si inalta multumiri Sta-

pinului. Tintuieste la stilpul infamiei uciderea de frate si-i adauga si ea

aceasta mare pedeapsa : sa se pomeneasea in veci groaznica lui fapta.

Ati vazut ce mare rau este pacatul ? Ati vazut ca incarca de rusine

?i ocara pe cei ce-1 savirsesc ? Ati vazut ca din pricina pacatului a pier-

dut harul eel de sus si a ajuns batjocura tuturora ? Ati vazut ca din pri-

cina faptei lui rele a ajuns o uriciune in ochii parintilor lui, impinsi in

13. Fac, 4, 25.

14. Fac, 3, 19.

15. Fac, 2, 17.
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chip firesc spre dragostea de copli ? Stt fugim, dar, vS rog, de p&cat, care

aduce peste noi atitea rele j sfl ImbrfitisSm virtutea, care pogoarS peste

noi si dragostea lui Dumnezeu si ne scap3 si de iad.

«Si lui Set, spune Scriptura, i s-a ndscut fiu si i-a pus numele Enos.

Acesta a nadajduit a chema numele Domnului Dumnezeu» 16
.

Vezi ca incetul cu incetul oamenii incep sa se invete minte ! Prin

numele pe care-1 dau copiilor isi arata recunostinja lor fata de Dumne-
zeu. Si Set, spune Scriptura, cind a nascut fiu, i-a pus numele Enos. Iar

Dumnezeiasca Scriptura, voind sa tilcuiasca numele, spune : «Acesta a

nadajduit a chema numele Domnului Dumnezeu*.

Incepind, deci, cu Set, fericitul profet face genealogia neamului omc-

nesc : de Cain si de cei nascuji din el pina la Lameh nici nu pomeneslc ;

i-a scos din catalogul genealogiei si pe el si pe urmasii lui, pentru c3 au

intinat, prin vointa lor cea rea, intiietatea data lor de fire, adica dreplul

de intii-nascut. Set, deci, care nu avea din fire dreptul de intii-nascul, <i

fost invrednicit de acest drept datorita vointei lui bune ,• spre el s-a mu-
tat dreptul de intii-nascut, nu datorita firii, ci datorita vointei lui bune ,•

iar cei nascuti din el s-au invrednicit de acelasi drept datorita genealo-

giei. Si dupa cum Enos a fost numit cu acest nume, pentru ca a chema I

numele Domnului Dumnezeu, tot asa si urmasii lui s-au invrednicit de

acelasi nume. Asta e pricina ca fericitul profet Moise opreste -aici islo-

risirea faptelor si incepe, de aici, o altS istorisire.

V
Dar ca nu cumva incepind tilcuirea acestei noi povestiri sa-mi lun-

gesc prea mult cuvintul de invatatura, imi opresc aici cuvintul, ca si

acest fericit profet, raminind, dac5 Dumnezeu va ingadui, sa-mi continui

tilcuirea. Deocamdata vreau sa rog dragostea voastra sa culegeti ceva

de folos din spusele mele. Vreau ca in fiecare zi sa cercetati ce ati

cistigat din acest cuvint de invatatura, ce ati cistigat din celalalt. Nu
vreau ca spusele mele sa fie auzite numai, ci vreau sa le puneti in su-

fletul vostru si, cugetind mereu la ele, sa le fixati in minte. Vreau sii

nu va fiti numai voua insiva de folos, ci sa fiti invStatori si altora,

ca sa puteti sfatui si pe altii. Vreau sS facetj asta nu numai cu cuvintul,

ci sa invatati pe semenii vostri sa savirseasca virtutea si cu fapta. Gin-

deste-mi-te ca, daca ati voi ca in fiecare zi sa cistigati cite ceva din

venirea la biserica si ati indrepta patimile care va necajesc, apoi incetul

cu incetul ati ajunge pe inalta culme a virtutii. N-am s3 incetez a v.i

16. Fac, 4, 26.

IC — sriritu] lo.'in Curd cle Aur
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vorbi in Hectare zi $i a grMi urechilor voastre despre o vietuire curalS si

sfintS, ca sS stirpitl patlmile acestea pierz5toare, minia adicS, ura si in-

viclia. OdatS stirpite acestea, vetf putea indrepta cu mai multa usurintii

si dragostea nebuna" dupS bani ; iar daca" puneti capat si aeestei nebunii

se vor potoli cu mai mare lesniciune si gindurile nechibzuite, gindurile

cele pline de rusine. Da, «raddcina tuturor relelor este iubirea de ar-

gint» 17
. Daca taiem radacina si o smulgem din adinc, vom stirpi mai usor

ramurile. Culmea pacatelor, acropola pacatelor, ca sa spun asa, este

goana nebuna dupa bani. Daca am voi sa o biruim, nimic nu ne mai

Impiedica sa scapam de aceasta nebunie si odata cu ea sa smulgem din

suflet si sa taiem toate patimile pierzatoare. Sa nu socotiti ca este lucru

greu si impovarator sa dispre^uiti banii ! Cind ma gindesc ca multi oa-

meni, pentru o ambitie goala si fara de folos, cheltuiesc multi talanti

de aur pe ceea ce nu trebuie, ci ca sa culeaga laude de la oameni, de

la niste oameni care-si pierd vremea in piat§, de la oameni de trei pa-

rale, ca sa culeaga laude care se sfirsesc inainte de lasatul serii, iar de

cele mai multe ori nu tin nici pina insereaza, ba, chiar inainte de sfir-

situl zilei, ii cuprind mii de amaraciuni de banii cheltuiti ; cind ma gin-

desc iarSsi la altii, prinsi de ratacirea filosofiei grece^ti, dar indragostiti

si ei de laudele oamenilor, pentru dobindirea carora se straduiesc cit

pot, se despart de toate averile lor, isi pastreaza pentru ei numai toiagul

si mantaua de filosof si asa o due toata viata, preferind sa indure orice

oboseala si orice necaz numai ca sa fie laudati de oameni ,• deci, cind

mS gindesc la toti acestia, nu stiu ce cuvint de aparare sau ce iertare

mai putem noi avea cind nu vrem sa ne despartim nici de cea mai mica

parte din averile noastre pentru porunca data noua de Dumnezeu si

pentru slava cea nemuritoare si fara de sfirsit, ci sintem mai rai

decit aceia si nici nu ne gindim cit de mare este deosebirea intre

noi si ei ; nu ne gindim cS aceia se despart de atitea averi pentru laudele

nefolositoare ale oamenilor, ale celor de aceeasi fire cu ei, pe cind noi

de multe ori nu vrem sa dam celor din nevoi cit de putin pentru Stapinul

nostru Care ne-a dat si averile noastre si ne-a fagaduit si acele nespuse

daruri. Cu ce ochi ne vom uita la Judecatorul, a Carui porunca, atita de

usoara o dispretuim ? Ne-a poruncit, oare, sa aruncam toate averile

noastre ? Nu ! Foloseste-te, dar, in toata voia de averile tale ! Impli-

neste-ti cu ele nevoile tale ! Dar fa de folos ceea ce-ti prisoseste, ceea

ce sta fara intrebuintare in casa ta ! Imparte-le celor sugrumati de

ioame, celor inghetati de frig. Trimite-le prin miinile acestora in patria

17. / Tim., C, 10.
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ta, in caro te vei dure mi dupil mil II ft" vrome. Sararii, inui cu seamd,

vor putea sS-ti ducS averile tale in patria ta, ca Sci lo gftsesti pe toalc

pregatite cind te vei duce acolo. Te vei bucura clnd vei vedea cS averile

tale au crescut, vazindu-le inmultite de cei ce le-au dus acolo, dar mai
bine spus de iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Trebuie, oare, s3 te

ostenesti ca sa faci lucrul acesta ? Ifi dS, oare, bataie de cap si grija ?

Nu ! N-ai nevoie de animale de jug ca sa-pl duci averile acolo ! N-ai ne-

voie de paznic, nici de un altul asemenea acestuia ! Pe drumul care duce
aeolo nu umbla nici tilharii, nici spargatorii, ca sa fure cele ce trimiti.

Averile pe care le pui in miinile saracilor, le pui intr-o vistierie sigurii,

in mina lui Dumnezeu. Mina lui Dumnezeu i{i va da averile inapoi, in-

tregi si bine pazite ,• iar cind te vei duce in patria ta, odata cu primi-

rea averilor tale, vei fi laudat, vei fi incununat si pe deplin multumil
si fericit. Sa varsam, dar, va rog, in pintecele saracilor tot prinosul

nostru ! Sa semanam cit e inca timp de semanat, ca sa seceram la vrcmc
potrivita ! Sa nu pierdem prilejul de acum, ca sa ne cairn mai tirziu far.1

de folos ! Crezi, oare, ca Stapinul eel iubitor de oameni pentru asta |i-a

dat tie mai multa bogatie, ca sa o cheltuiesti numai pentru trebuinta la,

iar ceea ce-ti ramine sa o incui in cufere si lazi ? Nu pentru asta, ci

pentru ca, dupa indemnul apostolic, prisosul tau sa implineascS lips.i

celorlalti 18
. Poate ca cheltuiesti mai mult decit ai nevoie. Cheltuiesli

multi bani cu petrecerile, cu hainele, cu luxul ; cheltuiesti multi bani si

cu slugile si animalele. Saracul nu-ti cere sa chelutiesti atita cu el. Iti

cere numai sa-i potolesti foamea ,• iti cere sa-i dai atita cit ii este dc>

neaparata trebuinta, sa-i dai piinea cea de toate zilele ca sa-si tina zilclo

si sa nu piara. Si nici atita nu vrei sa faci, nici nu te gindesti cS, dacft

mori pe neasteptate, lasi aici tot ce-ai adunat, iar uneori toata averea ta

trece in miinile dusmanilor si vrajmasilor tai, iar tu, la plecarea de aici,

iei cu tine toate pacatele pe care le-ai facut, adunindu-ti averea. Ce vei

spune in ziua cea infricosatoare a judecatii ? Cum ai sa te aperi cind

ti-ai rinduit cu atita nepasare mintuirea ta ? De asta, asculta-ma, si im-

parte prisosul averilor tale cit mai ai inca timp ca sa dobinde^li min-

tuirea si sa gasesti ca rasplata vesnicele bunatati, pe care faca Dumnezeu
ca noi toti sa le dobindim, cu harul si iubirea de oameni a Domnuiui
nostru Iisus Hristos, cu Care Tatalui impreuna cu Sfintul Duh slava, pu-

tere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

Ifi. II Cor., 8, 14.
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«Aceasta este Cartea Facerii oamenilor,
in ziua in care a facut Dumnezeu pe Adam ;

dupa chipul lui Dumnezeu 1-a facut pe el

;

barbat §i femeie i-a facut pe ei

;

§i a chemat numele lui Adam,
in ziua in care i-a facut pe ei» i

I

Mare si nespusa este, iubitilor, comoara cuvintelor Scripturii citite

de curlnd. $tiu ca multi, uitindu-se la catalogul numelor si dind putina

luare-aminte cuvintelor citite, socpt ca spusele acestea nu au in ele

nimic deosebit, ci sint doar simple nume. Dar eu va rog pe totj sa. nu

trocoti cu usurinta pe linga cele scrise in Dumnezeiestile Scripturi. Nu-i

nici un cuvint scris in Scriptura care sa nu cuprinda in el multa bogatie

de idei ; si pentru ca fericitii profeti au scris insiprati de Duhul Sfint,

de aceea cele scrise au mare comoara ascunsa in ele. Sa nu te miri, dar,

daca-ti fagaduiesc sa-ti arat acum ascunsa in catalogul numelor mare
bogatie de idei. Nu este silaba, nu este chiar virgula din Scriptura, in

care sa nu se afle comoara pusa in adincul ei. De aceea se cuvine ca,

povdtuiti de harul eel de sus si luminati de Duhul Sfint, cu astfel de

ginduri sa citim dumnezeiestile cuvinte. Dumnezeiasca Scriptura n-are

nevoie de intelepciunea omeneasca pentru intelegerea celor scrise in ea,

ci de descoperirea Duhului, pentru ca, aflind adevaratul inteles al cu-

vintelor ei, sa primim din ele mult folos. Daca in act'ele intocmite de

oameni pentru afaceri lumesti, distruse adeseori de vreme, are mare

putere data pusa in fruntea actului, iar adeseori chiar o silaba, apoi cu

mult mai mult poti vedea Iucrul acesta in Dumnezeiestile Scripturi, scrise

cle Duhul Sfint. Cu o singura conditie : sa fim cu mintea treaza, sa nu

trecem cu usurinta peste ele, ci sa ne incordam mintea ca sa vedem
cu de-amanuntul totul ,• sa nu fim mai rai decit cei care se straduiesc

mult pentru cele materiale. Cei care cauta aur in pamint nu sapa pamin-

tul la supra fata, ci se coboara adinc de tot, ca sa poata gasi citeva firi-

I. Pitc, '», ! 2.
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mituri de aur j apoi cu mulltt obosealfi si r&txlare caulfi in p.linlntul sd-

pat
;

$i dupS munca aceoa lslovltoare abia de-si mingiie putin ostene-

lile ; si totusi, cu toate cS folosul le e mai mic decit ostenelile, iar do

multe ori, dupa multS ostenealS si nesomn, isi vSd n&dejdile inselate, nici

asa nu contenesc munca, ci, minati de n&dejde, nici nu simt oboseala.

Daca ace§tia se straduiesc atita pentru niste lucruri stricScioase si pieri-

toare, in care de multe ori nici nu §tii de ai sa cistigi ceva, apoi cu mult

mai mult se cuvine ca noi sa aratam aceeasi rivna, ba chiar mai multa,

cind cercetam Scripturile, in care si bogatia este nefurata §i comoara este

neimputinata, iar nadejdile nedezmintite, ca sa putem dobindi ce caulSm.

$i astfel, culegind folosul ce ni-1 dau Scripturile si vazind nespusa iu-

bire de oameni a lui Dumnezeu, sa fim recunoscatori Stapinului nosliu

si cu ajutorul Lui sa scapam de cursele diavolului.

Haide, dar, sa va pun in fata cuvintele Scripturii citite de cuiiml

si sa le tilcuiesc cu de-amanuntul, ca sa plecati acasa dup3 ce vt'ti

asculta obisnuitul cuvint de invatatura.

«Aceasta este Cartea Facerii oamenilor, in ziua in care a iacut Dum-
nezeu pe Adam ; dupa. chipul lui Dumnezeu 1-a iacut pe el ; b&rbal ,>7

femeie i-a iacut pe ei. $i a chemat numele lui Adam, in ziua in care

i-a Iacut pe ei» 2
.

Uita-mi-te la priceperea acestui minunat profet ; dar mai bine spus,

la invatatura Sfintului Duh ; ca Moise ne graieste toate cuvintele sale

insuflat de Duhul ,• Moise i-a imprumutat limba, iar harul Duhului ne in-

vata prin el lamurit totul. Uita-te, asadar, ca ia cuvintul de la incepul,

si, ca sa spun asa, vrea sa ne povesteasca iara$i totul de la capat.

— Pentru ce ?

— Pentru ca a vazut ca oamenii de pina atunci au fost foarte nein-

telepti si ca nu s-au inteleptit din cele patimite de cei intii ziditi, ci s-au

pravalit in prapastia rautatii : eel nascut din Adam, Cain, din invidie si-a

ucis fratele ; din pricina asta a si primit pedeapsa aceea grozava, asa

precum am aratat mai inainte dragostei voastre ,• apoi iarasi, oamenii do

dupa el nu s-au invatat minte nici din pedeapsa lui Cain, ci au cazut in

pacate si mai grele, asa cum ati auzit ieri pe Lameh spunind femeilor

lui pacatul sau si dindu-si singur pedeapsa. Deci, pentru ca Moise a vSzut

c2 rautatea lor creste ca o scurgere rea, care e pe cale sa cuprincia tot

trupul, de aceea opreste navala rautatii si nu mai face pomenire de gc-

neratiile de oameni de la Cain pina la Lameh. Face astfel un nou inceput i

?i vrind sa mingiie jalea lui Adam $i a Evei, in care a indraznit sS-i cu-

funde ucigasul de frate, inarmindu-§i mina impotriva lui Abel, isi incept 1

2. Fqc, 5, 1— 2.
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povestlrea asa : «Awasta este Cartea Facerii oamenilor, In ziua in care

a fdcut Dumnezeu po Adam / dupd chipul lui Dumnezeu 1-a fdcut pe el

;

bdibat si femeie i-a fdcut pc ei ; si a chemat numele lui Adam, in ziua in

care i-a fdcut pe ci».

II

Uita-te ca se foloseste de aceleasi cuvinte ca si la inceput, ca sa ne

arate ca generatiile dintre Cain si Lameh, dovedindu-se nevrednice, nici

nu mai merita sa fie pomenite. Asa ca acum incepe genealogia neamului

omenesc de la noul nascut, adica de la Set, ca sa afli si de aici cit de

mult iubeste Dumnezeu neamul omenesc si cit de mult uraste pe cei cu

ginduri ucigase. De acestia nici nu mai face pomenire, ca si cum nici

n-ar fi existat ,• cu asta ne arata ce cumplit lucru este pacatul, si ca cei

ce II sSvirsesc se vatama cumplit pe ei insisi. lata ca au fost stersi din

catalogul neamului omenesc ; au fost pomeniti pentru atita numai ca sa

tintuiasca la stilpul infamiei pacatul lor si ca sa fie temei de inteleptire

generatiilor ^/^iitoare. Cei omorit pe nedrept, eel ucis de mina de frate,

de atunci si pina acum, este cintat de gurile tuturor. Pomenirea lui n-a

stins-o vremea, dar nici crima ucigasului. Unul este laudat de tot4 in

fiecare zi, celalalt tintuit necontenit la stilpul infamiei.

Ati vazut cit de pagubitor este pacatul si cita putere are virtutea ?

Ati vazut ca pacatul se stinge si piere chiar daca lupta si biruie, pe

cind virtutea ajunge mai stralucita, mai luminoasa, chiar cind i se duce

rSzboi si sufera mii §i mii de lovituri ? Si as putea sa dovedesc acum
dragostei voastre adevarul spuselor mele si cu alte fapte ; dar, ca sa

nu mS departez de sirul cuvintarii, haide sa ne intoarcem la spusele

Scripturii :

«Aceasta este Cartea Facerii oamenilor, in ziua 2n care a fdcut Dum-
nezeu pe Adam ; dupd chipul lui Dumnezeu 1-a fdcut pe el -, bdrbat $i

femeie i-a fdcut pe ei ; si a chemat numele lui Adam, in ziua in care i-a

fdcut pe ei».

lata ca Dumnezeiasca Scriptura, luind iarasi de la inceput istorisirea,

ne aminteste de cita cinste a fost invrednicit omul. «/n ziua in care 1-a

fdcut pe Adam ; dupd chipul lui Dumnezeu 1-a fdcut pe el». Aceste cu-

vinte sint in loc de : «l-a pus stapin pe toate cele vazute» ; ca acest lu-

cru inseamna : «dupd chipul lui Dumnezeu». Dupa chipul lui Dumnezeu
in ce priveste conducerea, in ce priveste stapinirea. Dupa cum Dumne-
zeul universului are stapinire peste toate cele vSzute si cele nevazute,

fiind Creatorul tuturora, tot asa a voit Dumnezeu ca si aceasta fiinta

cugetdtoare, pe care a creat-o, sa aiba stapinire peste toate cele vazule.
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De aceea i-a dSruit si suflet, vrlnd s& fie nemurllor i
dar omul a alunocat

din pricina trindaviei si « cfilcat porunca data lui ; totusi Dumnozeu,

rnergind pe urmele iubirii Sale de oameni, nu si-a Intors fata desavirsit

de la om ; i-a luat nemurirea, oslndindu-1 la moarte, dar i-a lasat aproape

aceeasi st&pinire peste cele vazute. Cind Cain a alunecat in o atit cle

mare nebunie, cind el, eel dintii, a adus pe lume omorul — moarlea

aceea silnica — si si-a aratat neintelepciunea sa, unind minciuna cu

omorul, Dumnezeu a vrut sa-1 intelepteasca prin o pedeapsa continua,

pentru ca sa cistige nu numai el din suferintele lui, ci ca sa-i invete si

pe oamenii de dupa el cit de grozava e fapta lui Cain si cit de cumplitcl

nebunia lui. Iar cind mai tirziu si urmasii lui Cain, tot din pricina trin-

daviei, au cazut incetul cu incetul in pacate si mai mari, Dumnezeu vo-

ind sa mingiie, ca sa spun asa, pe Adam, cazut in amara tristeto mi

numai din pricina pacatului sSvirsit de el, ci si din pricina crimei lui

Cain ; voind, deci, Dumnezeu sa-i mingiie jalea aceea nesuferiUi, p<*

care o vazuse cu proprii sai ochi, uciderea fiului lui — ca oamenii pJnd

la Cain nici nu stiau ce-i moartea, desi primisera sentinta de moarte
|

?i durerea lui Adam era indoita si intreita : vazuse pentru intiia da Id

in viata lui un om mort ; vazuse o moarte silnica savirsita de copilul

lor ; vazuse pe Cain ucigind pe fratele lui, pe eel de aceeasi mamS si din

acelasi tata, care nu-i facuse nici un rau — deci, iubitorul de oameni

Dumnezeu, vrind sa-i dea lui Adam o mingiiere, care sa-i precuinptf-

neasca durerile, ii da un alt copil, pe Set, care-i este indestulatoare min-

giiere, pentru ca de la acest copil avea sa inceapa genealogia neamului

omenesc. Aceasta este pricina ca si Moise, acest fericit profet, incepe,

graind asa : «Aceasta este Cartea Facerii oamenilor» . Apoi, fagaduind

sa istoriseasca nasterea oamenilor, iata cum continua :

«$i a trait Adam, spune Scriptura, doud sute si treizeci de ani si a

nascut dupa chipul lui si dupa asemanarea lui ; si a numit Set numelc

lui. Si au fost zilele lui Adam sapte sute si a nascut Hi si iiice. Si au

lost toate zilele lui Adam noua sute si treizeci de ani si a murit» 3
.

Ill

Nu spuneam bine in cuvintarile mele de la inceput ca nimic nu-i scris

in zadar si fara rost in Dumnezeiasca Scriptura ? lata si acum cu cit<1

precizie vorbeste acest fericit profet ! «Si a nascut Adam dupa chipui

lui si dupa asemanarea lui ; si a numit Set numele lui». Despre fiul d<

mai inainte, despre Cain adica, nu insemnase asta. Prevazuse mai dina-

3. Fac, 5, 3—5.
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inte poniirou Jul N|)io rttu. §1 pe buna dreplate. Cain nu p&strase Insusirile

parintesti, ci IndatH s-a pornit spre pScat. Aici, insli, spune : «Dupd chipul

lui si dupd asemanarea lui», adicS Set are aceleasi insusiri ca si fatal

sSu, pSstreaza aceleasi caractere de virtute si arata prin faptele lui

chipul parintesc ; poate, prin virtutea sa, sa indrepte pacatul lui Cain.

Cind Scriptura ne spune : «dupa chipul lui si dupd asemanarea lui», nu
ne vorbeste aici despre asemanarea trupeasca cu Adam, ci despre insu-

sirile sufletesti ale lui Set, ca sa aflam ca nu este la fel cu fratele sau.

De aceea si mama, cind a pus nume copilului, 1-a pus cu bucurie, ca n-a

socotit nasterea lui datorita firii, ci puterii lui Dumnezeu. Puterea lui

Dumnezeu a desteptat spre nastere firea. Scriptura spune : «§i i-a pus
numele Set, zicind : «Mi-a ridicat mie Dumnezeu alta saminta in locul

lui Abel, pe care 1-a omorlt Cain» *. Uita-te cit de precis este cuvintul

ei. N-a spus : «Mi-a dat Dumnezeu», ci : «Mi-a ridicat mie». lata ca aici,

prin aceste cuvinte, ni se arata in chip obscur semnele care prevestesc

invierea. Cu alte cuvinte Eva a grait asa : «In locul celui mort, Dumne-
zeu mi 1-a sculat pe acesta. Chiar daca Abel a c&zut la pamint de mina
fratelui sau si a murit, totusi puterea lui Dumnezeu mi 1-a ridicat pe
acesta in locul celui cazut». Pentru ca nu era inca timpul invierii, Dum-
nezeu n-a ridicat pe eel cazut, ci pe altul in locul aceluia. De aceea si

Eva a spus : «Mi-a ridicat mie Dumnezeu alta saminta in locul lui Abel,

pe care 1-a omorit Cain». Ai vazut infelepciunea femeii ! Ai vazut iu-

birea de oameni a Stapinului ? Ai vazut cit de repede i-a mingiiat pe
cei intii-ziditi ?

S5 facem si noi cu totii ce a facut Eva ! Sa socotim har de sus totul

din viata noastrS. Chiar daca natura lucreaza, totusi nu cu puterea ei ;

natura asculta de porunca Creatorului. Femeile niciodatS sa nu se plinga

c:3 n-au copii, ci, cu gind plin de intelepciune, sa alerge la Creatorul na-

turii si de la Stapinul naturii sa ceara copii ! Sa nu atribuie nasterea de
copii traiului impreuna al sotilor sau altui fapt, ci Creatorului tuturor,

Care a adus pe om de la nefiinta la fiinta ; El poate indrepta iarasi si

natura betejita. Asa a facut Eva ! A facut din jale prilej de slavoslovie,

a atribuit totul Stapinului, zicind : «Mi-a ridicat mie Dumnezeu alta sa-

minta in locul lui Abel, pe care 1-a omorit Cain». Vezi ca nu numai ca nu
s-a suparat, dar nici n-a rostit cuvint suparator ? — Daca ar fi grait, nu
1-ar fi trecut sub tacere Dumnezeiasca Scriptura ! — A indurat cu bar-

batie intimplarea si a capatat iute mingiiere. Se arata si mai inteleapta,

laudind binefacerea primita de la Stapinul. Uita-te cit de darnic e Sta-

pinul ! Nu i-a daruit numai un alt copii, dar prevesteste ca va fi si vir-

4. Vac, 4. 25.
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tuos. *A ndscut, spune Scriptura, dupa chipul lui si dupa asemdnarea

lui». Si ca sa cunoastem indata virtutea noului nascut, iata ca Scriptura

ne arata sufletul sau iubitor de Dumnezeu prin numele pe care 1-a pus

fiului sau. «Si lui Set i s-a ndscut un fiu, spune Scriptura, si i-a pus nu-

mele Enos. Acesta a ndddjduit sd cheme numele Domnului Dumneteu» 5
..

Ai vazut nume mai stralucitor decit o diadema, mai frumos decit purpura

imparateasca ? Poate fi, oare, o mai mare fericire decit aceea sa ai un
nwme care sa cheme numele lui Dumnezeu, ca Insasi chemarea lui Dum-
nezeu sa-ti fie numele ?

Vezi ca in aceste simple nume, asa cum spuneam si la inceput, se

ascunde mare bogatie de ginduri ? Ele arata nu numai dragostea de Dum-
nezeu a parintilor, dar si multa lor grija de copii. Prin numele pe care-1

dadeau copiilor lor, parintii de altadata ii invatau pe copiii lor sa-si ali-

peasca sufletul de virtute ,• nu faceau ca parintii de acum care pun nume
la intimplare copiilor lor. «Sa punem copilului numele bunicului sau at

strabunicului», spun acestia de acum. Cei vechi nu fSceau a?a ! Isi da-

deau toata silinta cind puneau nume copiilor ,• iar numele dat copiilor

nu era numai un indreptar spre virtute pentru cei ce il purtau, ci era si

invatatura de mare intelepciune si pentru ceilalti si pentru generatiile

viitoare. Dar vom cunoaste lucrul acesta incetul cu incetul pe masura

inaintarii cuvintului nostra. Deci nici noi sS nu dam nume intimplatoare

copiilor nostri, sa nu le dam numele bunicilor, ale strabunicilor sau ale

celor ce au stralucit in neamul nostru, ci numele sfintilor barbati care

au stralucit in virtute, al celor care au avut multa indraznire inaintea lui

Dumnezeu. Dar mai bine spus, nu trebuie sa se bizuie numai pe numele

acestora nici parintii, nici copiii, care primesc aceste nume ! Numele nu

foloseste la nimic daca eel ce poarta numele este lipsit de virtute ; ci

trebuie sa aiba nadejdea mintuirii in savirsirea faptelor de virtute ; nu
trebuie sa se laude cu numele ce-1 poarta, nici cu inrudirea cu sfintii

barbati, nici cu altceva, ci cu indraznirea ce le-o dau propriile lor fapte..

Dar mai bine spus, nici cu acestea sa nu ne laudam, ci mai cu seama

atunci sa ne smerim si sa fim modesti, cind putem aduna mare bogatie

de virtute. Asa vom putea pastra si bogatia adunata si vom atrage asupra

noastra si bunavointa lui Dumnezeu. De aceea si Hristos spunea uceni-

cilor Sai : «Cind lacefi toate, spunetf : Slugi netrebnice sintem»6
. Tot-

deauna Hristos cauta sa potoleasca gindurile de mindrie ale ucenicilor P

sa-i convinga sa se smereasca si sa nu se laude cu faptele lor bune ;

5. Fac, 4, 26.

6. Luca, 17, 10.
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s<1 stle ca mai cu .soamtt tea mai mare virtute din toale este sa te sme-

resti cind faci fapte bun<>.

IV

Dar sa ne intoarcem iarasi la sirul cuvintarii si sa vedem pe cei care

s-au nascut dupa Enos. Poate ca inaintind pu^in cite pu{in vom gasi mai

mare comoara si bogatie multa si nespusa.

«Si a trait Enos acesta, spune Scriptura, iiul lui Set, o suta nouazeci

<le ani ;
si a nascut pe Cainan 7

; si Cainan a nascut pe Maleleel 8
; si

Maleleel a nascut pe Iared 9
; si Iared a nascut pe Enoh l0

; si a trait Enoh

o suta saizeci si cinci de ani si a nascut pe Matusala " ; si a bineplacut

lui Dumnezeu Enoh, si a trait Enoh dupa ce a nascut pe Matusala doua

sute de ani si a nascut fii si fiice 12
; si au lost zilele lui Enoh trei sute

sasezcci si cinci de ani 1Z
; si a bineplacut lui Dumnezeu Enoh si nu s-a

mai gasit, pentru ca 1-a mutat pe dinsul Dumnezeu» 14
.

Nu spuneam eu bine, ca inaintind cu cuvintarea noastra vom gasi

in aceste nume multa $i nespusa bogatie duhovniceasca ? Gindeste-mi-te

acum, iubite, si la virtutea dreptului Enoh si la covirsitoarea iubire de

•oameni a bunului Dumnezeu si la precizia Dumnezeiestii Scripturi

!

«A trait Enoh, spune Scriptura, o surd sasezeci si cinci de ani si a

nascut pe Matusala
; si a bineplacut Enoh, spune Scriptura, lui Dum-

nezeu dupa ce a nascut pe Matusala».

Sa auda si barbatii si femeile si sa cunoasca virtutea dreptului

Enoh ! Sa nu mai socoteasca casatoria o piedica pentru a bineplacea lui

Dumnezeu ! Tocmai de aceea Dumnezeiasca Scriptura a insemnat de doua

ori ca Enoh a nascut pe Matusala si atunci a bineplacut lui Dumnezeu ;

si iarasi de doua ori a spus aceleasi cuvinte, zicind : «si a bineplacut

dupa ce 1-a nascut pe eh, ca sa nu socoteasca nimeni ca nasterea de

copii e o piedica in calea virtutii. Daca sintem cu mintea treaza, apoi

nici casatoria, nici cresterea copiilor, nici altceva nu ne va

putea impiedica sa bineplacem lui Dumnezeu. lata Enoh ! A
fost de aceeasi fire cu noi si fara sa fie data legea, fara

sa aiba invatatura Scripturilor si fara sa-1 indrumeze cineva

spre filosofie, el, de capul lui, din propria lui voinfa, a facut

7. Fac, 5, 9.

8. Fac, 5, 12.

9. Fac, 5, 15.

10. Fac. , 5, 18.

11. Fac. , 5, 21.

12. Fac. , 5, 22.

13. Fac.., r>, 23.

14. Fac. , .

r
., 24.
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fapto atlt tie placule lui Duinnezeu indt traieste si cizl ; cii nici ptnd

acum n-a cunoscut moartea. Daca ar fi fosl, iubite, cdsaloriu si croste-

rea de copii o piedica in calea virtutli, Creatorul universului n-ar fi adus

pe lume casatoria. Casatoria nu numai ca nu ne impiedica cu nimic in

trairea filosofiei celei dupa Dumnezeu, daca voim sa fim cu minlca

treaza, dar aduce in viata noastra si multa usurare. Casatoria potoleste

furiile firii noastre, nu lasa ca oceanul sa se framinte, ci ne ajuta sti

ducem totdeauna corabia in port. Pentru asta a daruit Dumnezeu nea-

mului omenesc casatoria. $i dreptul acesta arata ca adevarate sint spu-

sele mele. Enoh a placut lui Dumnezeu, spune Scriptura, dupa ce a nasnit

pe Matusala ; si spune mai departe ca a savirsit fapte de virtute nu

ci^iva ani, ci doua sute. lata ca dupa cSlcarea de porunca a celui dinlii-

zidit s-a gasit un om care s-a urcat pina pe culmile virtu^ii ; si pi in

bunaplacerea lui inaintea lui Dumnezeu a indreptat greseala slr.'iino-

sului lui. Uita-te acum la covirsitoarea iubire de oameni a lui Dumiic-

zeu ! Gasind, deci, Dumnezeu un om care a putut indrepta para In I lui

Adam, arata cu fapta ca nu cu voia Sa a adus peste neamul omkmiosc

moartea din pricina calcarii poruncii ; de aceea pe eel ce priinise |>o-

runca, pe Adam, 1-a osindit, iar pe acesta, care indreptase pacalul lui

Adam, pe Enoh, 1-a mutat de viu. «$i a bineplacut Enoh lui Dumnezeu ;

$i nu s-a mai gasit, pentru ca. 1-a mutat pe dlnsul Dumnezeu». Ai vtfzul

intelepciunea Stapinului ? L-a mutat de viu, nu i-a daruit nemuriioa,

pentru ca sa nu se slabeasca frica de pacat, ci frica de pacat sa rami mi

vie in neamul omenesc. Pentru aceea acum Dumnezeu iarasi, in chip

obscur si pe nesimtite, ca sa spun asa, vrea sa faca fara putere hotarirea

pe care a dat-o impotriva lui Adam. Nu face asta pe fata, ca frica sa

fie spre inteleptire. Deci, pentru ca Enoh a bineplacut lui Dumnezeu,

Dumnezeu 1-a mutat.

Iar daca cineva ar vrea sa iscodeasca si sa ma intrebe unde 1-a mu-

tat si daca mai traieste in trup si acum, acela sa stie ca nu se cuvino si1

asculte de gindurile omenesti, ca sa iscodeasca cele facute de Dumnezeu,

ci sa creada in ce spune Dumnezeu. Cind Dumnezeu spune ceva, nu trc-

buie sa ne impotrivim celor spuse, ci sa socotim mai vrednice de credin^i

cele graite de Dumnezeu decit cele ce cad sub ochii nostri. Sa credem

ce a spus Scriptura ; si Dumnezeiasca Scriptura a spus ca Dumnezeu 1-a

mutat de viu, ca n-a murit, ca, prin viata sa bineplacuta lui Dumnezeu,

porunca data impotriva neamului omenesc: n-a mai avut nici o putere

asupra lui. Scriptura nu ne-a spus uncle 1-a nniWit si cum traieste acum.
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V

Ai vdzut bunalalmi SlapJnului ? Clnd a gasit un barbat plin de vir-

lulo, nu 1-a lipsit de slava pe care o daruise celui intii-zidit, inainte de

cakarea de porunca. Prin asta ne invata ca Adam, daca n-ar fi preferal

inselaciunea in locul poruncii date, ar fi fost invrednicit de aceleasi da-

ruri, daca nu si mai mari.

«§i a trait, spune Scriptura, Matusala o suta optzeci si sapte de ani

si a nascut pe Lameh 15
; si a trait Lameh o suta optzeci de ani si a nascut

fiu l6
; si i-a pus numele Noe, zicind : «Acesta ne va odihni de lucrurile

noastre si de necazurile miinilor noastre si de pamintul pe care 1-a

blestemat Domnul Dumnezeu» 17
.

lata, iara§i, ca §i in numele fiului lui Lameh sint ascunse taine mari,

covir§itoare preziceri $i nespusa iubire de oameni a bunului Dumnezeu !

Lameh, cu pre$tiinta lui, a prevazut viitorul. A vazut ca rautatea oameni-

lor se inmulte$te §i, prin numele dat copilului, prezice nenorocirile ce

aveau sa vina peste tot neamul omenesc, pentru ca, intelepfiti de frica, sa

se depSrteze de pacat si sa imbratiseze virtutea. Uita-te la indelunga rab-

dare a St&pinului ! Cu cita vreme inainte rinduieste sa se implineasca

prezicerea ! Asta, pentru ca sa-si arate si iubirea Sa de oameni si sa lip-

seasca si de orice cuvint de aparare pe cei ce aveau sa fie pedepsiti.

Dar poate ca cineva ma va intreba :

— De unde a capatat Lameh puterea aceasta mare de prezicere ? Ne
pomeneste, oare, undeva Scriptura ca a fost un barbat virtuos si minu-

nat ? Nu !

— Nu te minuna, iubite ! Dumnezeu este intelept si iscusit si inga-

duie adeseori ca oameni nevrednici sa prezica lucruri mari si minunate.

Si lucrul acesta se vede nu numai in Vechiul Testament, ci si in Noul

Testament. Asculta ce spune Evanghelistul despre Caiafa, arhiereul iu-

deilor : «Iar aceasta a spus-o nu de la sine ; ci, fiind arhiereu in anul

accla, a proorocit ca Iisus avea sa moara, nu numai pentru popor, ci ca

sa adune intr-una si neamurile cele risipite» l8
. Un lucru asemanator vei

gasi iarasi si la Balaam. A fost chemat sa blesteme pe poporul iudeu ,•

dar el nu numai ca nu 1-a blestemat, ci a prezis chiar lucruri mari si mi-

nunate ; si nu numai despre popor, ci si despre venirea Mintuitorului 19
.

Nu te minuna, deci, daca si acum Lameh, punind nume copilului sau,

15. Fac, 5, 25.

16. Fac, 5, 28.

17. Far., 5, 29.

18. loan, 11, 51—52.
10. Num., 2-1, 1—9.
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i-a pus un astfel de nurac ! Atrlbuie totul lui Dumnezeu, Care rlnduie?te

pe toate prin Intelepciunea Lui cea mare.

«£i i-a pus numele Noc». Numele acesta se tSlmciceste odihna\ Nu-

meste, deci, odihna prapadul acela care avea sa" se intimple dupa atita

numar de ani. La fel vorbeste si Iov : «Odihna este moartea barhatu-

lui» 20
. Deci pentru ca pacatul este insotit de multa si foarte mare obo-

seala, de aceea Lameh numeste odihna curmarea si incetarea pacatelor,

pe care potopul avea sa le aduca. «$i i-a pus, spune Scriptura, numele

Noe». Apoi, talmacindu-ne numele, spune : «Acesta ne va odihni pe noi

de lucmrile noastre», adica ne va departa de pScat. «$i de necazurile

miinilor noastre» ; iarasi, acelasi lucru, de faptele noastre cele rele. Nn
grSieste asa, pentru ca miinile le-ar face necazuri, ci pentru ca prin

lucrul lor si prin faptele rele savirsite de miini, li se inmulteau necazu-

rile. «$i de pdmintul pe care 1-a blestemat Domnul Dumnezeu». «Ne va

slobozi pe noi, spune Lameh, de toate relele ce ne apasa ; de munca si

greutatile lucrarii pamintului, care a fost blestemat din pricina gresolii

celui dintii-zidit». Gmdeste-mi-te, deci, iubite, la aceea ca acest copil,

crescind avea sa fie incetul cu incetul temei de invatatura pentru t<Hi

cei ce-1 vor vedea. Numai ce auzeau numele copilului si indatS talnn
v
ici-

rea numelui le si arata prapadul ce avea sa vina. Daca cineva insuflal

de Duhul Sfint ar fi spus ca are sa se intimple cutare lucru, cuvintolc

aceluia ar fi fost iute date uitarii si n-ar fi aflat toti oamenii de grozSvia

pedepsei ce avea sa vina ; dar asa, Noe era sub ochii tuturora si cu tinip

si fara timp le aducea aminte de minia lui Dumnezeu.

§i ca sa cunoastem exact cita vreme a indemnat Noe pe toti cu

numele sau ca sa se departeze de pacat si sa imbratiseze virtutea, ca

sa scape de o minie atita de mare a lui Dumnezeu, Scriptura spune :

«$i era Noe de cinci sute de ani si a ndscut Noe trei fii» 21
.

lata iarasi alt drept cu femeie si copii, care, prin faptele lui, a bine-

placut mult lui Dumnezeu si a mers impotriva tuturora pe calea virtutii,

fara ca sa fie impiedicat de casatorie sau de cresterea copiilor.

Trebuie neaparat acum sa ne minunam de nespusa si indelunga rSb-

dare a lui Dumnezeu si de covirsitoarea nerecunostinta a oamenilor do

atunci. lata, vreme de cinci sute de ani a strigat dreptul acesta si a mar-

turisit, cu numele ce-1 purta, ca are sa vina peste intreaga lume mare
potop din pricina intinderii pacatului ! Si nici asa oamenii n-au vrut sii

se lase de pacate. Dar iubitorul de oameni Dumnezeu nici dupa o prezi-

cere ca aceasta, nici dupS un num5r atit de mare de ani, nu aduce pc-

20. Iov, 3, 23.

21. Pac, 5, 32.
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dcapsa, ri adnugll, polrlvlt Ingaduintei Sale, un alt numar, nu mic de

ani. CS n-a tidus ncamul omenesc pe lume ca sS-1 pedepseasca, ci cu

totul dimpotriva, ca stt-i daruiasca desfStarea cu nenumarate bunatSti.

De asta II vezi mereu amlnlnd, mereu aminind pedepsele.

Dar ca sa nu obosesc mintea voastra cu multimea spuselor, s8 ma
opresc aici, pastrind restul pentru miine.

VI

Sa nu ascultam, iubitilor, fara luare-aminte cuvintele acestea ! Sa

invStam sa ne ingrijim de virtute ; sa ne straduim mult sa bineplacem lui

Dumnezeu. Sa nu ne fie o scuza nici grija de acasa, nici grija de sotie,

nici grija de copii, nici altceva ! Sa nu socotim ca ne sint de ajuns aceste

griji, spre a ne indreptSti trindavia si nepasarea vietii noastre. Sa nu
rostim acele cuvinte reci si nefolositoare si sa spunem : «Sint mirean P

am so^ie si trebuie sa am grija de copii !» Cei mai multi au obiceiul sa

graiasca asa cind ii rog sa se osteneasca sa faca fapte de virtute sau sa

so straduiasca sa citeasca Dumnezeiestile Scripturi.

— Nu-i treaba mea, imi spun acestia. M-am lepadat, oare, de lume ?

Sint, oare, calugar ?

— Ce spui, omule ? Numai calugarii au datoria sa placa lui Dumne-
zeu ? Dumnezeu vrea ca toti oamenii «sd se mintuiasca $i la cuno$tinta

adevarului sa vina» 22
, vrea ca toti sa fie virtuosi. Asculta ce spune prin

profetul, care zice : «Nu vreau moartea pdctitosului, ci sa se intoarca. si

sa fie viu» 23
. Spune-mi mie, a fost, oare, pentru dreptul Noe o piedica

in calea virtutji traiul impreuna cu so^ia sau grija de copii ? Nu, va rog r

sa nu ne inselSm singuri, ci cu cit sintem mai mult prinsi de aceste

griji, cu atit mai mult sa primim leacurile citirii Dumnezeiestilor Scrip-

turi. Nu erau, oare, si dreptii acestia de aceea$i fire cu noi ? Erau, si

n-au avut atitea temeiuri ca noi care sa-i duca la savlrsirea virtutii

!

Ce iertare mai meritam noi, care am avut parte de atita InvataturS, care

am fost invredniciti de atita har, care ne bucuram de ajutorul eel de
sus, care am primit fagaduinta acelor bunatati nespuse, daca nu ajHngem
nici. la masura virtutii barbatilor din Vechiul Testament ? Daca am vrea

sa fim cu mintea treaza, ar fi indestulatoare cele ce-am spus astazi, ca

sa se destepte in voi dorul de fapte virtuoase si sa nu mai socotiti nici-

cind ca poate sta vreo piedica in calea ce duce la virtute. Daca cei care

au trait inainte de darea legii au ajuns la o atit de inalta virtute numai
prin invatatura ce le-o dadea firea, ce putem spune noi, care stam de-

parte de virtute, dupa ce am primit atita ajutor, dupa ce a venit Hristos,

22. / Tiin., 2, 4.

2X /(/., II!, 23.
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dupa ce s-au facut minuni nenumSrate? De aceea, va rog, sa nu citim

superficial cuvintele Dumnezeiestilor Scripturi ! Sa le citim cu grija, ca

sa culegem folosul ce-1 au ele, ca sa putem merge pe calea virtutii f

Daca eu graiesc in fieeare zi urechilor voastre aceastS invatStura" duhov-

niceasca, iar voi continual sa fit^i tot atit de trindavi, ce folos aveti voi

de pe urma acestei continui invStaturi sau ce mingiiere mai am eu, cind

vad ca toata osteneala mea se pierde in zadar si toata rivna mea nu va

face sa propositi deloc ? Spuneti-mi, nu sintem, oare, alcatuiti din doua,

parti, din suflet si din trap ? Pentru ce nu avem tot atita grija de amin-

doua, ci de trup ne straduim sa-i dam tot felul de ingrijiri, d&m bani la_

doctori, il cautam cu multa grija, il imbracam cu haine luxoase, il hra-

nim mai mult decit ii trebuie, vrem sa fie mereu odihnit si sa nu fie

suparat de nici o boala, iar de se intimpla sa sufere putin, facem totul

ca sa-1 insanatosim ? Asa ne purtam cu trupul, de partea cea de mai putin.

pret ! Ca te intreb : este la fel sufletul cu trupul ? Iar daca vrei sa vezi

deosebirea dintre ele, uita-te ca nici un pret nu are trupul cind este pa-

rasit de suflet ! Cind ai, deci, de trup atita grija, pentru care pricina.

dispretuiesti atit de mult grija pe care trebuie s-o ai de suflet ? Pentru

ce nu-i dai hrana potrivita, adica invStatura Dumnezeiestilor Scripturi ?

Pentru ce nu pui doctoriile cele potrivite pe ranile lui, pe buboaiele

care-i distrug taria si-i curma indraznirea ? Pentru ce suferi sa-1 vezi

dispretuit, sa-1 vezi topit de foame, stricat de bube ? Pentru ce-1 lasi

prada, ca unor ciini, ca sa spun asa, gindurilor rele si pline de rusine,

ca sa-1 mistuie si sa-i ia toata taria lui ? Pentru ce nu ne -ingrijim de su-

flet, care-i imaterial si netrupesc, asa cum avem grija de trupul eel vazut,

cind grija de suflet nu-i numai lesnicioasa si usoara, dar si f5ra cheltuiala

si fara oboseala ? Cind e vorba de grija de trup si de bolile trupesti, fa-

cem mari cheltuieli de bani
f o parte din bani ii cheltuim cu doctorii, iar

alta parte o cheltuim pentru alta ingrijire : cu hrana, cu imbracamintea ;,

si nu mai spun ca cei mai mul^i din oameni, cu lipsa de masura, cheltuiesc

pe acestea mai mult decit le trebuie. Sufletul nu cere atita cheltuiala ?

ci, daca vrei, dupa cum trupului ii dai hrana in fieeare zi cheltuind bani,.

da-i si sufletului ! Nu-1 lasa sa piara de foame, da-i si lui hrana potri-

vita : citirea Scripturilor si auzirea cuvint&rilor duhovnicesti. «JVu numai
cu piine va trdi omul, spune Hristos, ci 91 cu tot cuvintul care iese din

gura lui Dumnezeu» 2i
. Facind asa, vei face o impartire minunata si vei

gindi cum se cuvine de partea cea mai apropiata nouS. Dupa cum trupu-

lui ii dai felurite haine si tii seama de vreme in felul imbracamintei, tot

asa si sufletului ! Nu-1 ISsa sa umble gol de fapte bune, ci imbraca-1 cu*

24. Matei, 4, 4.
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hainele ce i sc cuvln. Fflrtnd asa, indata ii vei da rura] si-1 vei reuduce

la sSnatatea lui iiieasc-H.

— Care sint halnele Jul ?

— Milostenia si darnicia cu saracii. Aceasta-i cea mai frumoasa

hainS a sufletului ; aceasta-i haina lui stralucitoare. Iar dacS vrei sa-i

<lai nu numai haine, ci vrei sS-1 impodobesti cum iti impodobesti trupul,

adaugS-i si ajutorul rugaciunilor, marturisirea pacatelor si nu conteni

a-i curSti fata cu lacrimi necurmate. Dupa cum in fiecare zi tyi speli cu

toatS rivna fata, ca sa nu ramina pe ea nici pic de murdarie, grabe^te

<le fS si cu sufletul la fel ! Spala-1 in fiecare zi, varsind lacrimi fierbinti.

Sufletul ajunge mai stralucitor, dupa ce leapada, cu apa aceasta, mur-
daria. Multe femei din pricina dragostei lor mari de lux se impodobesc,

dispretuind porunca apostolica, prin care se spune : «Nu cu impletituri de

par sau. cu aur sau. cu maTgaiitare sau cu vesminte scumpe» 25
. $i cheltu-

iesc mult pe astfel de gateli ! $i fac lucrul acesta nu numai femeile, ci si

bUrbatii iubitori de lux si se coboara pina la josnicia sufleteasca a multor

iemei ; isi pun in degete inele si se impodobesc cu pietre pretioase, mari

si grele, de care ar trebui mai bine sa. roseasca si sa se rusineze. Daca
ar vrea sa asculte cuvintele mele, barbatii acestia si femeile acelea ar

preface in podoaba sufleteasca aurul acesta, care aduce, si barbatilor si

femeilor, mare vatamare. Cu podoabele acestea sa-si impodobeasca su-

fletul ! Dupa cum trupul impodobit cu podoabe se uriteste chiar cind e

frumos, tot asa si sufletul ajunge nespus de frumos, chiar de e urit,

cind e impodobit cu ele.

As putea fi intrebat

:

— Dar cum imi pot impodobi sufletul cu podoabe de aur ?

— Tot prin miinile saracilor ! Saracii, primind aurul, ne impodobesc

sufletul. Incredinteaza-le lor aurul, varsa-1 in pinteoele lor si-ti vor face

sufletul atita de frumos incit va atrage cu frumusetea lui pe Mirele eel

adev&rat, Care-ti va da mii de bunatati. De vei atrage pe Stapinul prin

frumusetea sufletului tau, ti se vor da toate bunatatile si vei avea ne-

spus3 bogatie.

Asadar, dacS vrem sa ajungem placuti lui Dumnezeu sa incetam a

mai umbla dupS podoabele trupesti ; sa urmarim in fiecare zi impodo-

birea sufletului, ca sa atragem asupra noastra bunavointa iubitorului de

oameni Dumnezeu, ca sa dobindim bunatatile nespuse, cu harul si iu-

birea de oameni a Domnului nastru Iisus Hristos, cu Care Tatalui slava,

puterea si cinstea, impreuna cu Sfintul Duh, acum si pururea si in vecii

vecilor, Amin.

25. / Tim., ?., 9.
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«Si era Noe de cinci sute de ani si* a nascut Noe trei fii

:

pe Sem, pe Ham si pe Iafet.

$i a fost cind au inceput oamenii a se inmulfi pe pamint
si li s-au nascut lor fiice»

I

1

Vreau sa va dau astazi resturile mesei de ieri. Dar nu te inlrislu,

lubite, cind auzi'de resturi. Mincarurile obi$nuite se strica adeseori clupi'i

o zi sau doua, nu mai sint bune de mincare ; mincarurile mesei duhov-

nicesti n-au a se teme de asa ceva ; dimpotriva, cu cit creste vremea cu

atit sint mai gustoase, mai proaspete si mai placute. Haide, dar, sit-in I

implinesc fagSduinta ce v-am facut-o ieri, sS-mi platesc datoria invd-

taturii ^i sa ma arat om recunoscator. Plata acestei datorii nu-i folosi-

toare numai voua, care o primiti, ca la imprumuturi, ci si mie, cara o

platesc. Dar pentru ce vorbesc de mine, care o platesc ? Asa e natura

acestei datorii duhovnicesti ! Cu cit o platesti cu atit iti sporeste mai

mult avutia. Inmulteste nespus si averea celui care-$i plateste datoria, si

averea celor ce-o primesc. Ai vSzut ce nou fel de datorie si ce neobis-

nuit fel de plata a datoriei ? Asa sint cele duhovnicesti ! Cresc mai mult

cind se impart ,- avutia aceasta se inmulte§te mai mult cind e impartitci

la mai mul^i ; eel ce plateiste datoria nici nu simte ca a platit ceva, ba

dimpotriva, i se sporeste bogctyia, iar cei ce o primesc ajung si mai ho-

gati.

Asadar, pentru ca asa e natura acestor datorii duhovnicesti, eu cu

toata rivna ma grabesc sa v-o platesc, iar voi pregati^i-va urechile pen-

tru primirea ei, ca fiecare sa primeasca spusele mele in sinul larg deschis

al sufletului lui si asa sa piece acasa.

Vreau sa va vorbesc iarasi de dreptul Noe, ca sa aflati faptele mari

de virtute ale dreptului, de nespusa iubire de oameni a lui Dumnezcm
si de indelunga Lui rabdare, care depaseste orice cuvint.

1. Fac, 5, 32—6, 1.

n — Sfintul limn Ciurft do Aur
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Ati auzit ieri cfl dreplul Noe, prin numele primit de la tatcil sau, u

, fust de Ja ineeputul na^terli lui pentru oamenii de alunci un dascal al

nenorocirilor ce aveau sa vina, strigindu-le aproape si spunindu-le prin

numele sau : «Departati-va" de pScat, faceti fapte de virtute, temeti-va

de pedeapsa care va amenintS ! Va veni peste toata lumea o furtuna,

cum nu s-a mai vazut ! Mare de tot e minia lui Dumnezeu, pentru ca

mare e si cresterea pacatului !». Noe n-a facut asta doi sau trei ani, ci

i-a sfatuit vreme de cinci sute de ani. Ati vazut indelunga rabdare a Sta-

pinului ? Ati vazut bunatate covirsitoare ? Ati vazut ingaduinta ne-

spusa ? Ati vazut grozavie de pacate ? Ati vazut nerecunostinta mare ?

$i dupa cum stiti, aici am terminat ieri cuvintul de invatatura. Astazi,

dar, trebuie neaparat sa aflati ca Stapinul eel iubitor de oajmeni, mergind

pe urmele bunatatii Lui, nu si-a intins bunStatea Sa numai pina la cinci

sute de ani, ci a mai adaugat alt sir de ani de purtare de grija celor ce

pacatuisera atita.

«§i era Noe de cinci sute de ani» 2
.

Dumnezeiasca Scriptura anume ne-a aratat numarul anilor dreptului,

ca sa aflam cita vreme i-a sfatuit pe oameni ; si ca acestia, alegind calea

pacatului, pe ea si-au cheltuit viata. Noe, insa, mergind pe calea potriv-

nica tuturora, a facut fapte de virtute atit de mari incit a atras bunavo-

inta lui Dumnezeu, ca numai el si cu ai lui au scapat de potop, in timp

ce toti ceilalti au fost pedepsiti. De aici invatam ca daca sintem cu min-

tea treaza si nu ne trindavim, nu numai ca nu sintem vatamati cu ceva

de traim printre pacatosi, ba dimpotriva dobindim spor de virtute. De
aceea si bunul Dumnezeu a rinduit a$a, ca toti oamenii sa traiasca la

un loc, dreptii amestecati cu raii, pentru ca sa se curme si rautatea celor

rai si sa straluceasca si mai mult virtutea celor buni si pen-

tru ca aceia care sint rai, daca ar voi, sa aiba mare cistig

din traiul la un loc cu dreptii. Gindeste-mi-te ce om virtuos

a fost dreptul acesta ! Intr-o multime atita de mare care mer-

gea pe calea pacatului, el singur a mers pe calea cealalta, pre-

ferind pacatului virtutea. Nici traiul plin de pacate al celorlati oameni

si nici multimea lor cea mare nu 1-au facut mai trindav pe calea virtutii,

ci, luindu-o inainte, a implinit cele ce aveau sa fie spuse de fericitul

Moise : «Sa nu Hi cu cei mulfi spre rau» 3
. Si lucru minunat si nemaiauzit

este acesta, ca desi erau multi, dar mai bine spus, toti il indemnau la

rciu si la savirsirea pacatelor — ca nu era nimeni care sa-1 indemne

la virtute — el singur, de la sine, a pornit pe calea virtutii cu atita tarie,

2. Fac, 5, 32.

3. /e?., 23, 2.
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cd a tinut plept unei multimi atlta de marl ; nu s-a temut, nici nu s-a

sinchisit, cu toate cS era Inconjurat de pretutindeni de pacat
i
nici n-d

patit ce pStesc de obicei cei trindavi, care, atunci cind vad ca toti din

jurul lor sint pacatosi, iau p&catosenia lor scuzS si indreptatfre a trinda-

viei lor, zicind : «Pot eu, oare, s5 gindesc si s3 fac altceva decit toti cei

din jurul meu ? Pot eu, oare, sa ma impotrivesc unei multimi atita de

mari ? Pot eu, oare, sa ma lupt cu atit popor ? Sint eu, oare, mai drepl

decit toti ? Ce nevoie am eu sa mi-i pun in cap pe toti ? Ce folos am
sa ma urasca toti ?» Noe n-a gindit asa, nici nu i-au trecut prin minte

aceste ginduri netrebnice. Ci iarasi, luindu-o inainte, a implinit cele

spuse de profet : «Mai bun este unul care lace voia Domnului decit mii

de nelegiuiti» 4
. «Ma poate scapa, oare, de pedeapsa, isi spunea el, faptul

ca traiesc impreuna cu cei r&i si ca sint tirit de multime spre pacal.'t

Nu !». Stia Noe, stia bine ca fiecare va da raspuns de mintuirea lui si

ca nu-i cu putinta sa fii pedepsit pentru pacatele altuia, nici sa fii riispili-

tit pentru faptele bune ale altuia. Pentru aceasta Noe, desi era ca o sciri-

teie in mijlocul oceanului, nu numai ca nu s-a stins, ci slobozea iumin«1

tot mai stralucitoare pe fiecare zi, fiind prin faptele sale dascal tuturora.

Ai vazut ca Stapinul ne-a creat cu vointa libera ? Spune-mi mie, cine

i-a grabit pe ceilalti oameni spre pacat si i-a facut vinovati de pedeapsa,

iar pe Noe 1-a facut sa aleaga virtutea, sa fuga de tovarasia celorlalti,

ca sa nu fie pedepsit ? Nu e lamurit, ca din pricina ca fiecare alege cu

propria lui voie sau viciul sau virtutea ? Daca n-ar fi asa, dacS n-ar sta

in firea noastra puterea de a alege binele si raul, nici aceia n-ar fi trebuit

sa fie pedepsiti, nici acesta sa primeasca rasplatile virtutii. Dar pentru ca

Dumnezeu pe linga harul eel de sus a lasat totul in seama vointei noastre

libere, de aceea pacatosii sint pedepsiti, iar dreptii incununati si raspla-

titi.

«£i era Noe, spune Scriptura, de cinci sute de ani ?i a nascut trei fii .

pe Sem, pe Ham $i pe Iaiet* 5
.

Uita-te cit de precisa e Dumnezeiasca Scriptura ! Dupa ce ne-a isto-

risit numarul anilor lui Noe, aratindu-ne covirsitoarea si indelunga rab-

dare a StSpinului, vrea sa ne arate iarasi si cit de mult isi prelungesle

Stapinul ingaduinta Sa, dar si cit de mare e pornirea spre rSutate a oa-

menilor.

4. Inf. Sir., 16, 3.

5. Fac, 5, 32.
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II

Dar s3 auzim celo spuse de Moise ! GrSind, inspirat de Duhul Sfint

vrea s& ne invete precis totul.

«$i a lost, spune Scriptura, clnd au inceput oamenii a se inmulU pe

pamlnt si li s-au ndscut lor fiice» 6
.

Nu fara rost a adaugat : «£i li s-au ndscut loi iete», ci ca sa ne arate

clt de mult s-au inmultit oamenii. Trebuie neaparat sa fie multe ramuri,

cind rSdacinile sint multe !

«Vdz2nd, spune Scriptura, fiii lui Dumnezeu ca fiicele oamenilor sint

trumoase, si-au luat lor temei din toate acelea pe care le-au ales» 7
.

SS privim bine fiecare cuvint, ca sa nu ne scape nimic din ce-i ascuns

in adincul lor. Trebuie neaparat sa cercetam cu mare luare aminte textul

acesta, ca sa rasturnam basmele celor care graiesc totul fara judeoata.

Mai intii sa va spun cele ce indraznesc sa spuna aceia, sa va arat absur-

ditatea spuselor lor, ca astfel sa arat dragostei voastre adevaratul sens

al Scripturii, ca sa nu va plecati urechile voastre celor ce graiesc aceste

blasfemii si indraznesc sa spuna acestea impotriva oapetelor lor.

Acestia spun cS aici nu-i vorba de oameni, ci de ingeri ; pe acestia

i-a numit Scriptura fii ai lui Dumnezeu. Mai intii, sa-mi arate ei in care

loc din Scriptura ingerii au fost numiti fii ai lui Dumnezeu ? Dar nu vor

putea sa-mi arate. Oamenii, da, au fost numiti fii ai lui Dumnezeu, dar

ingerii, nu. Despre ingeri Scriptura spune : «Cel ce tace pe ingerii Sdi

duhuri si pe slugile Lui para de loc» 8
•, iar despre oameni spune : «Eu

am spus : «Dumnezei sinteti» 9
; si iarasi : «FH am ndscut si am cres-

cut» 10
;

si iarasi : «Fiu intii-nascut al Meu este Israil» n
. Nicaieri in

Scriptura rngerul nu-i numit fiu, nici fiu al lui Dumnezeu.

Dar ce spun acestia ? Ei spun : «Da, au fost ingeri ! Pentru ca s-au

pogorit spre a savirsi aceasta nelegiuita faptS si au pierdut vrednicia

lor».

Si mai spun si o alta minciuna si mai mare !

— Care ?

— Ei spun ca ingerii acum au cazut si ca aceasta e pricina caderii

lor.

6. Fac, 6, i.

7. Fac, 6, 2.

8. Ps., 103, 5.

9. Ps., 81, 6.

10. Isaia, 1, 2.

11. Jo.?., A, 22.
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Scriptura, ins8, ne invatfl ultfol : cfl diavolul si Inyerll lui sl-au pier-

dut vrednicia lor inainte de crearea celui Intli-zldit, pentru cS s-au gin-

dit sa ajungS mai mari declt erau, precum spune si un intelept : «Prin

invidia diavolului a intrat moartea In lume» 12
. Spune-mi, te rog, dacft

n-ar fi cazut inainte de crearea omului, cum ar fi invidiat pe om, cS isi

avea vrednicia lui ? Ce motiv ar fi avut ingerul, care este netrupesc 51

incarcat de atita cinste, sa invidieze pe om, care este imbracat in

trup ? Dar dupa ce a cazut din slava aceea prea inalta in cea mai de jos

necinste, fiind mai ales fara de trup, cind a vazut ca omul, care fusese

creat, si din pricina iubirii de oameni a Creatorului a fost invrednicit

de atita cinste, desi era in trup, diavolul a fost muscat de invidie si, prin

inselaciunea pe care a uneltit-o prin sarpe, a adus asupra omului pe-

deapsa cu moartea. Asa e rautatea ! Nu poate indura in liniste fericirea

altora. Deci este lamurit pentru orisicine ca diavolul si to{i ingerii lui

au cazut cu mult inainte din slava aceea si au ajuns lipsiti de cinste.

Altfel, n-ar fi, oare, curata nebunie sa spui ca ingerii s-au pogorit din

cer ca sa se impreuneze cu femeile, ca firea aceea fara de trup s-a unit

cu trupurile femeilor ? Nu auzi, oare, pe Hristos ca spune despre firea

ingerilor : «La inviere nici nu se Insoara, nici nu se marita, ci sint ca

ingerii lui Dumnezeu» ? 13 Nici nu-i cu putinta ca firea aceea fara de

trup sa aiba vreodata o astfel de pofta ! In afara de asta, trebuie sa ne

mai gindim si la aceea ca este cea mai mare absurditate sa accepti cu

rafiunea un astfel de lucru. Daca sfintii si cei invredniciti de Duhul Sfint

nici vedere de inger n-au putut sa vada — Daniel, barbatul doririlor, a

vazut prezenta de inger, nu insasi fiinta ingeiului — , cum ar fi putut ve-

dea fiinta aceea fara de trup ? A vazut fiinta lui transformata. $i un bar-

bat atita de mare, in fata acestei vedenii, nu i-a trebuit mult sa-si dea su-

fletul ; ca zacea la pamint aproaipe fara de suflare 14 — cine poate fi

atita de nebun sa primeasca acest cuvint de hula si plin de multa ne-

bunie, ca firea netrupeasca si spirituals a putut suferi impreunare ?

Ill

Dar ca sa nu parem ca pierdem vremea in zadar staruind mai mult

asupra acestor lucruri, haide, de vreme ce prin fapte am incredintat dra-

gostea voastra ca asta este cu neputinta, sa ne intoarcem iarasi la cu-

vintele Dumnezeiestilor Scripturi, ca sa va invat adevarul care este cu-

prins in ele.

12. Inf. Sol., 2, 24.

13. Matci, 22, 30.

14. Dan., 10, 7—11.
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«$i a lost, spurn 1 Scripture, cind au Inceput oumenli a se inmulfi pe
pdmlnt si li s-au ndscut lor Wee. $i vdzlnd fiii lui Dumnczeu cd fetcle

oamenilor sint trwnoase, si-au luat lor iemei din toate acelea pe care

lc-au ales*.

V-am spus mai inainte cS este obiceiul Scripturii sa numeasca si

pe oameni fii ai lui Dumnezeu. Ace§tia se coborau din Set si din fiul lui,

din Enos — «acesta a ndddjduit a chema numele Domnului Dumnezeu» IS

— de aceea urmasii aceluia au fost numiti de Dumnezeiasca Scriptura fii

ai lui Dumnezeu, pentru ca au mers pe urmele virtutii stramosilor lor,

pe cind urmasii lui Cain si ai fiului acestuia au fost numiti de Scriptura

fii ai oamenilor. «$i a fost, cind au inceput oamenii a se inmultf pe pa-

mint si li s-au ndscut lor liice. $i vdzind iiii lui Dumnezeu — adica cei

care se coborau din Set si din Enos — cd iiicele oamenilor — adica ace-

lea nascute de aceia despre care a spus : «si li s-au ndscut lor iiice» —
cd sint frumoase». lata ca prin acest cuvint ni s-a aratat toata destraba-

larea lor. Nu de dorul nasterii de copii s-au pornit spre fapta aceasta, ci

din pricina ca nu-si puteau stapini poftele : «Vdzind cd fiicele oamenilor
sint frumoase», spune Scriptura. Pofta de frumusete trupeasca i-a dus

pe ei la acest prapad ! Frumusetea chipului fetelor oamenilor a fost pri-

cina desfrinarii si destrabalarii lor.

Si Scriptura nici cu atita nu s-a multumit, ci a adaugat : «$i si-au

luat lor iemei din toate acelea pe care le-au ales». Cuvintele acestea ia-

rSsi ne arata multa lor destrabalare ; au fost biruiti de frumuse'te si n-au
voit sa puna friu poftei lor nerusinate. Biruiti de frumusetea chipului fe-

telor, s-au inecat ,- ?i din pricina acestei fapte nelegiuite s-au lipsit pe ei

Insisi de purtarea de grija a lui Dumnezeu. Scriptura spune : «Vdzjnd
cd sint frumoase, si-au luat lor femei din toate acelea pe care le-au

ales», tocmai pentru ca sa cunoastem ca au facut fapta asta nu in vede-

rea cSsStoriei, nici a nasterii de copii.

— Ce dar ? Sa invinuim ochii ca s-au uitat ?

— Deloc ! Nu este de vina ochiul ca a ajuns pricina alunecarii, ci

trindavia vointei si neinfrinarea poftei. Ochiul pentru asta a fost creat,

ca prin el sa vedem creaturile lui Dumnezeu si sa slavim pe Facatorul

lor. Lucrul ochiului este sa vada
;
dar vazul rau vine de la gindul care

conduce pe om. Stapinul a creat madularele ca sa ne foloseasca la savir-

sirea faptelor bune ; conducerea madularelor insa a dat-o in seama su-

fletului. Cind sufletul se trindaveste si slabeste friurile, pate^te ca un

vizitiu care, neputind stapini sariturile fara rinduiala ale cailor, scapa

15. Vac, A, 26.
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friurile si caii se pravSlesc In prflpaistle tlrlnd cu el si trflsura si vlzltlul
;

tot asa si cu voinja noastrfl : ctnd nu stle s3 intrebuintoze cum trebuie

mSdularele, se ineaca, plecindu-se In fata poftelor rusinoase. De aceea

Stapinul nostru Hristos, sliind ca firea noastra se ispiteste usor si cii

vointa ne e trindava, a pus lege, care ingr&deste si opreste privitul cu

curiozitate, ca sa stinga de departe flacara care se naste in noi. EL

spune : «Ce/ care se uitd la femeie ca sa o poiteascd, a si idcut prea-

desfrinare cu ea in inima lui» l6
. Cu alte cuvinte Hristos spune : «Opresc

privirea desfrinata, ca sa va scap de fapta rusinoasa. Sa nu socotesti ca

numai impreunarea face pacatul ! Nu ! Gindul este acela care aducc-

osinda !».

Deci, cind fiii lui Dumnezeu au vazut frumusetea fetelor, au fost sul>-

jugati de frumusetea lor. «Au vazut ca smt irumoase si si-au liuit \nr

din toate pe acelea pe care le-au ales».

Dar sS vedem bunatatea lui Dumnezeu si dupa fapta aceasta rusi-

noasa si dupa gindul lor neinfrinat.

«$i a zis Domnul Dumnezeu : «Nu va ramine Duhul Meu In oamenii

acestia In veac, pentru ca sint trupuri. $i vor ii zilele lor o suta (Uniti-

zed de ani» l7
.

Adinc de iubire de oameni poti vedea in aceste scurte cuvinte. «#i

a zis Domnul Dumnezeu ; «Nu va ramine Duhul Meu in oamenii acestia

pentru cd sint trupurh. Scriptura a numit aici «Duh» puterea proniatoarc-

a lui Dumnezeu. Prin aceste cuvinte ne prevesteste de pe acum pieirca

lor. Si ca sa vezi ca de lucrul acesta este vorba, uitS-te la cuvintele can*

urmeaza : «Pentru ca sint trupuri», adica s-au dat pe ei insisi faptelor tru-

pesti, n-au intrebuintat cum trebuie sufletul, ci si-au dus viata ca si cum

ar fi fost numai trupuri, lipsiti de suflet. Dumnezeiasca Scriptura obisnu-

ieste sa numeasca totdeauna trup pe oamenii trupesti, dupa cum pe oa-

menii virtuosi obisnuieste sa-i numeasca netrupesti, dupa cum spune Pa-

vel : «Voi nu sintefi in trup», nu pentru c5 n-aveau trup, ci pentru ca, der?i

imbracati cu trup, erau mai presus de gindurile trupesti. Dupa cum acc-

lora le spunea : «Voi nu sintefi in trup», pentru ca dispretuiau pe cele tru-

pesti, tot asa si pe acestia, pentru ca se indeletniceau necontenit cu

fapte trupesti, i-a numit trupuri. «Pentru ca sint trupuri, n-am sa-i mai

las sa se murdareasca cu pacate».

16. Male/, 5, 28.

17. Far., G, 3.
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IV

Ai v&zut minle mare ? Ai vSzut amenintare covirsitoare ? Uit3-te

cum a amestecat Dumneieu Lubirea de oameni cu amenintarea si ml-

nia ! Asa este Staplnul nostru ! Adeseori ameninta, nu ca sa prefaca

amenintarea in faptS, ci ca, indreptindu-i pe cei amenintati, s5 nu-i

mai pedepseasca. Daca ar vrea sa-i pedepseasca, ce rost ar mai avea

sa le-o spuna mai dinainte ? Dar nu vrea ! De aceea tot amina, zSbo-

veste, spune mai dinainte, tocmai pentru a le da prilej pacatosilor sa

fuga de pacat, sS imbratiseze virtutea si sa scape astfel de pedeapsa. li

amenintase ca ii va da prada potopului — ca acest inteles il au cu-

vintele : «Nu va ramine Duhul Meu in oamenii ace$tia, pentru ca sint

trupuri», in loc de : «N-am sa-i las sa mai traiasca» — dar socotind ca

nu este de ajuns indelunga Lui rSbdare intinsa pe cinci sute de ani, prin

care i-a invatat cu numele lui Noe in toata viata lor, isi prelungeste

acum iarasi minia si hotaraste alt soroc de pedeapsa, spunind : «Am
amenintat si am spus si Mi-am facut cunoscuta minia Mea, care era

drept sa vina peste voi din pricina pacatelor savirsite de voi ; dar pen-

tru ca vreau sa se mintuie si cei ce au facut pacate foarte grele si sa

nu piara nimenea, de aceea le mai dau iarasi un ragaz de o suta doua-

zeci de ani, ca sa va spalati si pacatele, daca vreti, prin imbunatatirea

vietii voastre ; si sa scapati si de pedeapsa, imbratisind virtutea. «Vor
fi, spune Scriptura, ziieie lor o suta doudzeci de ani».

«$i erau, spune Scriptura, uria$i pe pdmint in zilele acelea. $i dupa
aceea, cind intrau tiii lui Dumnezeu la fiicele oamenilor §i le ndsteau

lor i aceia erau uria$ii cei din veac, oamenii cei vestifi» 18
.

Dupa parerea mea, Dumnezeiasca Scriptura numeste aici uriasi pe
oamenii puternici la trup. Din aceia, spune Scriptura, s-a inmultit nea-

xnul lor. Si in alta parte a Scripturii poti vedea ca se spune acelasi

lucru : «Vor veni uriasi, ca sd puna capdt miniei Mele» 19
.

Unii socotesc ca numarul acesta de o suta douazeci de ani sint anii

de hotar ai vietii ; dar numarul acesta nu vrea sa spuna asta, ci sa ne
arate deocamdata indelunga rabdare a lui Dumnezeu, pe care o arata

oamenilor dupa niste pScate atita de mari. Ca sa aflam ca n-au cistigat

nimic nici dupa ce s-a miniat Dumnezeu, nici dupa ce i-a amenintat,

nici dupS ce i-a rabdat atita vreme, ca sa le dea vreme de pocainta, ci

au continuat sa faca aceleasi pacate, pentru aceea Scriptura spune :

"Cind intrau tiii lui Dumnezeu la fiicele oamenilor si le ndsteau lor •,

18. Fac, 6, 4.

19. Isala, 13, 3.



fjMii.n i.a cAcr.RK 20.1

acoia crau uiiasii cci din vcac, oamcnll ce/ vcsti(i». Ai vazut nerecu-

nostintii covirsitoare ? Ai vazut suflete nesimtitoare ? Nici frica de pe-

deapsa, nici timpul indelungatei rabdari nu i-au departat de fapte rele, ci

odata ce s-au pravalit in prapastie si 11 s-a orbit ochiul mintii, n-au

mai voit sa se mai scoale, inecati, ca de betie, de poftele rele, asa pre-

cum spune si un infelept : «Cind necredinciosul cade in adincul rdutd-

tilor, dispretuieste» 20
. Cumplit lucru, cumplit lucru este, iubite, sa fii

prins in cursele diavolului ! Un suflet ca acesta este prins atunci ca in

ni$te laturi. $i dupa cum porcul se bucura cind se tavaleste in mocirla,.

tot asa si sufletul prins de obisnuinta pacatului nu-si mai da seama de
duhoarea pacatului. De aceea trebuie sa priveghem, sa fim cu mintea
treaza, ca de la inceput sa nu lasam cale deschisa demonului ; ca mi
cumva demonul, intunecindu-ne mintea si orbindu-ne vederea suflotu-

lui, ca si cum am fi lipsiti de lumina soarelui, sa ne faca sa nu mai pu-

tem vedea razele Soarelui dreptatii si sa cadem in prapastie, asa cum aw
patit si oamenii de pe vremea lui Noe.

Asculta iarasi cit de bun si de ingaduitor este Dumnezeu !

«Vazind Domnul Dumnezeu ca s-au inmultit rdutafile oamenilor pc-

pdmint» 21
.

— Ce vrea sa spuna cuvintul «vdzind» ?

— Dumnezeiasca Scriptura n-a spus acest cuvint pentru ca StSpinul

n-ar sti — Doamne fereste ! — , ci pentru ca istoriseste pe toate asa din
pricina neputintei noastre de intelegere. Si ca sa ne arate ca si dupS o.

atit de mare indelunga rabdare oamenii au continuat sa savlrseascS

aceleasi pacate, ba chiar au facut altele si mai mari, Scriptura spune :

xVdzind cd s-au inmultit rautdfile oamenilor pe pdminU, Din aceasta
faptS rea, ca dintr-un izvor, li s-au nascut si alte multe pacate. De aceea
spune Scriptura : tRdutafile oamenilor». Ca acolo unde-i desfrinare,

destrabalare si atit de mare neinfrinare, este firesc sa se nasca si be-

tie, lacomie, nedreptate si alte nenumarate rele.

«Vdzjnd Domnul Dumnezeu ca s-au inmultit rdutatile oamenilor pe
pdmint si ca oricine cugetd in inima lui cu stdruintd la cele rele in toatc

zilele lor» 2Z
.

V

Vezi ca fiecare cuvint arata mSrimea pScatelor lor ? DupS ce a spus.

in general : «S-au inmultit rdutatile oamenilor pe pdmint», a adSugat :.

20. Prov., 18, 3.

21. Fac, 6, 5.

22. Fac, (i, .

r
>.
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*$i c& fiecare*. Mare e puterea acestui cuvint ! «Nu numai tlnSrul s3-

virsea aceste faptfi, cl ?i bfitrinul la fel cu tinarul, spune Scriptura ;
nu

numai bSrbatul, cl si femeia , nu numai robul, ci si slobodul ; nu numai

bogatul, ci si sSraculo. MultS tarie are si cuvintul «cugeta». Nu savir-

seau pacatul luati de curent, ci il cugetau in inima lor ,• in fiecare ceas

se gindeau la el si erau nespus de sirguinciosi in savirsirea lui ,• nu-1

savirseau o data, de doua ori, cind se intimpla, si apoi se opreau, ci cu

sirguintS faceau pacatul si savirseau relele. Cu alte cuvinte savirseau

pacatele cu multa rivna, nu la intimplare sau cind se ivea prilejul ,• nu

le sSvirseau citava vreme, ci in toate zilele ,• toata viata lor si-o chel-

tuiau in pacate. Ai vazut cit de intins era pacatul ? Ai vazut ca-1 sa-

virseau cu buna stiinta, ca sSvirseau toate pacatele cu sirguinta si ca

toti, de la tinar la batrin, trecusera la savirsirea raului ? «Fiecare»,

spune Scriptura. Nici copiii fragezi nu erau lipsiti de pacate
;
cu totii

din pruncie se luau la intrecere sa faca pacate ,• fiecare avea ambitia

s3 intreaca in faradelegi pe semenul sau. Cind vezi cit de intins era pa-

catul, gindeste-te la covirsitoarea intelepciune a dreptului Noe ;
gin-

deste-te ca, intr-un ocean atit de mare de rautati, a putut sa fuga de

prap&d si sa ramina nevatamat ; ca si cum ar fi avut o alta fire, atit ii

era de sanatos gindul ! Din propriul lui indemn, sirguindu-se sa faca

fapte bune, a fugit de pacatele deobste ale tuturora si a scapat de pra-

p3dul ce avea sa vina peste ei.

«$i I-a pdrut iau, spune Scriptura, Domnului Dumnezeu, ca a facut

pe om pe pamint» 23
.

lata iarasi un cuvint nepotrivit, pogorit la masura puterii noastre de

intelegere : «I-a pdrut rail lui Dumnezeu»
;
asta nu inseamna ca Dum-

nezeu s-a cait de ce a facut — Doamne fereste ! — , ci ca Dumnezeiasca

Scriptura ne vorbeste potrivit obiceiului omenesc. Vrea sa ne arate ca

grozavia pacatelor oamenilor II dusesera la o minie asa de mare pe

iubitorul de oameni Dumnezeu.

*$i i-a pdrut rdu Domnului Dumnezeu ca a facut pe om pe pdmint».

«Oare pentru asta 1-am adus pe lume pe om, spune Dumnezeu, ca

s3 ajungS pricina propriei sale pierderi, alunecind intr-o greseala atita

de mare ? Nu ! L-am invrednicit de la inceput de atit de mare cinste si

am avut atit de mare grija de el, ca sa nu piara daca imbratisa virtutea !

Dar pentru ca nu s-a folosit cum trebuie de iubirea Mea de oameni, e

mai bine sa curm fapta lui cea rea !».

23. Fac, (5, 6.
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«£J s-a edit. $i a zis Dumnul Dumnezeu : «Picrdcvoi dc pe fata pd-

mlntului pe omul pe care 1-am fdcut, de la om plnd la dobltoace si de la

tlrltoare plnd la pdsdrile cerului ; pentru cd Imi pare rau cd i-am fdcut
pe ei» 24

.

«Eu, spune Dumnezeu, am facut toate cele ce depindeau de Mine.
Am adus pe oameni din nefiinta la fiinta , am pus in firea lor cunostinta
de ce trebuie si ce nu trebuie facut ; le-am daruit voie libera ; M-am
purtat cu ei cu nespusa rabdare ,- dupa acea indelungata vreme, dupa
minia si amenintarea de care le-am vorbit, am rinduit alt termen, vrind
ca ei sa-si dea seama de pacatele lor, spre a-Mi potoli minia ,• dar pen-
tru ca nici asa nu s-au invatat minte, trebuie neaparat sa prefac ame-
nintarea in fapta si sa-i sterg cu totul de pe fata pamintului ; sa st in<|

neamul lor ca pe un aluat rau, ca sa nu ajunga pentru generatiilo vi-

itoare dascali ai rautatii».

«$i a spus Domnul Dumnezeu .- «Pierde-voi de pe fafa pamintului pe
omul pe care 1-am fdcut, de la om plnd la dobitoace».

Dar poate ca cineva ma va intreba :

— Pentru ce dobitoacele sint pedepsite precum este pedepsil si

omul, cind numai omul a inclinat spre rau ?

— E firesc sa se faca asta ! Au fost facute, oare, animalele pentru
ele insele ? Nu ! Au fost aduse pe lume pentru om. Ce nevoie mai era,

dar, de ele odata ce omul disparea ? De aceea au luat parte si elo la

pedeapsa, ca sa cunoasteti clt de mare era minia lui Dumnezeu. $i dupa
cum la inceput, cind a pacatuit eel intii-zidit, pamintul a fost bleste-

mat, tot asa si acum, cind omul este osindit la pieire, iau parte la pe-

deapsa si animalele. Dupa cum atunci cind omul este incununat, ia parte

la fericirea omului si faptura — precum spune si Pavel ca «insd$i fdp-

tura se va libera din robia striedciunii spre libertatea iiilor slavei lui

Dumnezeu» 25 —
, tot asa si acum, cind omul este pedepsit si dat pieirii

pentru multimea pacatelor lui, pier de potopul care va cuprinde toata

lumea si dobitoacele si tiritoarele si pasarile. $i dupa cum atunci cind

intr-o casa stapinul se minie pe mai marele slugilor, minia se intindo

si asupra celor ce slujesc impreuna cu el, tot asa si acum, cind oame-
nii sint dati pieirii, trebuie neaparat sa piara, ca si intr-o casa, toale

cele ce sint in casa si toate cele de sub stapinirea omului.

«Imi pare rdu, spune Dumnezeu, cd i-am fdcut pe ei».

24. Fac, 6, 6—7.
25. Rom., 8, 21.
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De cit pogorHmlut nu este plln acest cuvint ? «Am vrut Eu, oare,

spune Dumnezeu, sa aciuic peste ei o pedeapsa atit de mare? Ei M-au

facut sa Ma minii atit de tare prin grozavele lor fSr8delegi».

Apoi, ca sa nu socotim ca are sa dispara cu desavirsire tot neamul

omenesc si ca are sa fie stirpita firea omeneasca pinS la radacina, ci sa

cunoastem ce mare rau este pacatul si ce mare bine este virtutea, si ca

sS cunoastem ca este mai bun unul care face voia Domnului decit mii

de nelegiuiti, Scriptura spune :

«Iar Noe a aflat har inaintea lui Dumnezeu» 26
.

«Da, spune Scriptura, toata multimea aceea de oameni s-a cufun-

dat in atit de mari pacate ! Numai dreptul acesta a pastrat scinteia vir-

tutii. Noe le-a grait oamenilor tot timpul ; i-a indemnat sa se lepede de

pacat ; el nu s-a intinat cu pacatul lor». Si dupa cum aceia, prin paca-

tele lor rele, au pornit spre minie pe iubitorul de oameni Dumnezeu, tot

asa si Noe, facind fapte de virtute «a gdsit har Inaintea Domnului Dum-
nezeu». «Ca Dumnezeu nu este partinitor» 21

, ci daca gaseste in atita

multime de oameni pe unul care face cele placute Lui, nu-1 trece cu

vederea, ci-1 invredniceste de purtarea Lui de grija ; si are cu atit mai

multS purtare de grija de el, cu cit acesta a mers pe calea virtu^li, desi

erau atitia in jurul lui care-1 trSgeau spre pacat.

VI

Cunoscind dar asta, sa urmarim un singur lucru : sa-I placem

lui Dumnezeu si sa facem fapte care sa atraga asupra noastra dragostea

StSpinului. Sa nu neglijam facerea de fapte bune de dragul prietenilor

sau robiti de obi^nuinta, ci sa ne folosim cum trebuie de indelunga rab-

dare a lui Dumnezeu ,• si, cit mai avem inca vreme, sa indepartam toata

trindavia, ca sa dorim virtutea si sS urim pacatul. Daca nu ne indreptam

spre virtute cu dragoste si dor, daca nu sintem plini de ura fata de pa-

cat, nu vom putea scapa nici de vatamarea pacatului si nu vom putea

nici imbratisa virtutea. Ca virtutea are nevoie de oameni care s-o pof-

teascS, care sa arda de dorul ei, o spune profetul. Asculta ! «JudecatHe

Domnului sint adevarate, indreptdtite toate •, dorite-s mai mult decit

aurul si piatia de mare pref» 28
. Nu pentru ca sint numai atit de do-

rite, ci pentru ca nu se gaseste in lume altceva mai de pret decit aurul

si piatra pretioasa ; de aceea a si adaugat : «£i mai dulci decit mierea

26. Fac, 6, 8.

27. Fapte, 10, 34.

28. fa., 18, 10-11.
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-?i fagurele» 29
. Iarasi si aici, pentru ca n-a gasit ceva mai dulce decit

mierea, s-a folosit de aceasta imagine. Dupa cum cei care string averi,

fiind innebuniti de dor si de pofta, isi indreapta spre stringerea de avu-

tii toata stradania lor si nicicind nu se satura,- pentru ca betie fara sat

este iubirea de arginti ; si dupa cum betivilor le create pofta de baut

cu cit toarna mai mult vin in ei, tot asa si cei ce string averi nu-si pot

opri nicicind aceasta neostoita nebunie, ci, cu cit vad ca le creste avu-

tia, cu atit li se aprinde si pofta si nu pun capat acestei dorinte rele

decit atunci cind cad in adincul rautatii. Asadar, daca ace§tia isi vadesc

cu atita tarie pofta lor pierzatoare, care e pricina tuturor relelor 30
,

apoi cu mult mai mult este drept ca noi sa ne gindim neincetat la «Ju-

decatile Domnului», care-s cu mult mai de pret. decit aurul si pietrele

pretioase. Sa nu socotim ca poate sta ceva inaintea virtutii, ci sa taiem

din sufletul nostru si aceste patimi pierzatoare si sa stim ca placerea

aceasta trecatoare naste de obicei durere necontenita, chin fara de sfir-

sit. Sa nu ne inselam, deci, pe noi insine §i nici sa socotim ca totul se

terming cu viat,a aceasta. Chiar daca mult,i nu rostesc cuvintele aces-

tea, ci spun ca si cred in invatatura despre inviere si in rasplata de pe

cealalta lume, totusi eu nu ma uit la cuvinte, ci la cele ce se intimpla

in fiecare zi. Spune-mi, daca astepfi invierea si rasplata, pentru ce atunci

te dai atita in vint pentru slava din lumea aceasta ? Spune-mi, pentru

ce te framing in fiecare zi ca sa aduni bani mai mult,i decit nisipul, ca

sa cumperi ogoare, case si bai, adesea din jaf si lacomie, implinind cu-

vintele acelea spuse de profet : «Vai de cei ce lipesc casa linga casd

$i unesc ogor de ogor, ca sa ia ceva de la vecin» ? 31 Oare nu vedem ca

se intimpla acestea in fiecare zi ? Unul spune : «lmi tine umbra casa

cutaruia» si nascoceste pretexte, mil si mii, ca sa-i ia casa -, altul ia

ogorul saracului si-1 lipeste de al lui. Si lucru mai mare, mai nou, mai

ciudat si fara de iertare este acela ca multi oameni nu-si au locuinta

intr-un singur loc si de multe ori nici nu vor sau nu pot sa locuiasca in

alta parte, pentru ca-i impiedica fie alte afaceri, fie boli trupesti, dar

vor sa aiba pretutindeni si, ca sa spun asa, in toate orasele, monumente
ale lacomiei lor, vor sa aiba in toate coloane nemuritoare ale rautatii

lor ; nu-si dau seama ca-si pun pe capetele lor pacatele savirsite cu

adunarea acelor averi, povara grea si cu anevoie de purtat ; nu-si dau

seama ca desfatarea cu averi va trece altora, nu numai dupa ce pleaca

de pe lumea asta, ci chiar si inainte de plecarea de aici. Dar chiar daca

29. Ps., 18, 11.

30. / Tim., 6, 10.

31. Isaia, 5, 9.
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nu li s-ar lua Jarrt vola lor averile, totusi i le smulg, ca sa spun asa,

cei ai lui si le rlsipesc pe toate, iar lor nu le rSmine pentru desfatare

nici cea mai mica parte. Dar pentru ce vorbesc eu de desfatare ? Chiar

do ar voi unii ca acestia sS se desfateze cu toate averile lor, tot nu pot,

ca n-au decit un singur stomac pentru atita multime de averi.

VII

Dar pricina tuturor relelor este slava desarta, dorinta ca ogoarele,.

bSile si casele sa poarte numele tau ! Ce folos ai de aici, omule, cind nu

dup3 multa vreme, doborit de friguri, sufletul va zbura din tine pe

neasteptate, lasindu-te gol si sarman, dar, mai bine spus, gol de fapte

bune, imbracat, insa, cu nedreptaji, cu jafuri, cu rapiri, cu suspinele f

vaietele §i lacrimile orfanilor, cu uneltiri §i viclenii ? Cum vei putea

trece prin u$a cea strimta 32
, avind pe umerii tai aceiSte poveri de pa-

cate, cind u§a nu ingaduie trecerea unei poveri atit de mari ? Trebuie,

deci, neaparat sa ramii afara, sa te caiesti zadarnic impovorat cu aceste

greutati si sa vezi pregatindu-U-se inaintea ochilor uneltele de chin :

focul acela groaznic, care nu se stinge niciodata, si viermele eel nea-

dormit. Dar daca tinem la mintuirea noastra, sa ne departam de pacate„

cit mai avem vreme, sa imbratisam virtutea si sa dispretuim slava cea

dosarta. De aceea se si numeste slava asta slava desarta, pentru ca este

goala, nesigura si trecatoare ,• este numai o inselare a ochilor si dispare

inainte de a aparea. Oare nu vedem adesea miine in inchisoare, impre-

unS cu raufacatorii, pe eel pe care azi il vedem inconjurat de ostasi si ur-

mat de suita ? Poate fi, oare, ceva mai inselator decit aceasta slava de-

sartS si goala ? Iar daca nu vine schimbarea in timpul vietii lui, apoi

negresit moartea, cu venirea ei, ii curma fericirea ! $i eel care astazi-

se grozavea in piata, eel care baga pe oameni la inchisoare, eel care

sedea pe tron, care se credea mare si socotea pe toti oamenii umbre P

pe neasteptate, in ziua urmatoare zace mort, fara suflare, plin de du-

hoare grea, acoperit de mii si mii de vini si de cei carora le-a facut rau

si de cei cSrora nu le-a facut vreun rau si de cei care iau partea celor

nSpSstuiti. Poate fi, oare, o stare mai de plins ca asta ? Toate averile

strinse sint adeseori impartite intre ei de vrajmasi si de dusmani, iar eel

care le-a strins pleaca de aici luind cu el pacatele adunate de care tre-

buie sa dea amSnuntita socoteala.

De aceea, va rog, sa fugim de aceasta slava desarta si sa dorim

slava cea adevarata, care traieste vesnic. Nici dragostea de bani sa nu

32. Mulci, 7, 14.
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ne puna piedici, niti vapula poftel sa nu ne pirjoleasctt, Jiicl lnvidia si

ura sa nu ne topeasca si nici mlnia sd nu aprinda flacara in noi, ci aa

dispretuim cele prezente, stingind cu roua Duhului loate acesle patimi

rele si pierzatoare ! Sa dorim bunStatile cele viitoare, sa ne gindim la

ziua de apoi si sa ducem o viata curata si sfinta. Ca n-am fost adusi po

lumea aceasta numai ca sa bem si sa mincam. Nu traim ca sa bem si s&
mincam, ci mincam si bem ca sa traim. Sa nu rasturnam ordinea, nici

sa slujim stomacului si placerilor trupesti, ca si cum pentru asta am
fi fost facufi, ci, gindindu-ne la vatamarea ce-o avem de-aici, sa poto-

lim miscarile trupului, sa nu ne trindavim si sa nu ingaduim trupului sa

se ridice impotriva sufletului. Daca Pavel, omul acela atit de mare si

atit de sfint, care ca un intraripat a strabatut Intreaga lume, care a I as I

mai presus de nevoile trupesti si a fost invrednicit sa auda acele yraiuri

tainice 33
, pe care pina azi nici un altul nu le-a auzit, daca Pavel spu-

nea in epistolele sale : «lmi chinuiesc trupul $i-l supun robici, ca nu
cumva propovaduind altora, eu insumi sa ma fac netrebnic» 34

(
diui,

daca Pavel, care a fost invrednicit de atita bar, a avut nevoie, dupa <<•

facuse fapte atit de mari si de sfinte, sa-si chinuiasca trupul, sn-l

robeascS, sa-1 supuna stapinirii sufletului si sa faca roabe ale virlutli

saltarile trupului — ca chinuiesti pe cine nu asculta si robesti pe col

ce se rascoala —
, ce mai putem spune noi, care sintem lipsitj de orice

fapta buna, care sintem incarcati cu poveri de pacate si pe ling3 toale

acestea mai sintem si tare trindavi ? InceteazS, oare, cindva lupta

aceasta ? Are, oare, vreme hotarita de atac ? Nu ! Totdeauna trebuie

sa fim treji, totdeauna cu luare aminte ; ragaz n-avem niciodatS, ca nici

nu este o vreme hotarita, cind dusmanul ne ataca si navaleste peste

noi. Trebuie, deci, sa avem grija necontenit de mintuirea sufletelor

noastre, ca asa sa putem ramine si nebirui|i ; si scapind de uneltirile

vrajmasului sa fim invredniciti §i de iubirea de oameni a lui Dumnezeu,
cu harul si indurarile Celui Unuia-Nascut, cu Care Tatalui impreuna cu

Sfintul Duh slava, putere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor,

Amin.

33. // Cor., 12, 4.

34. I Cor., 9, 27.
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«Noe a aflat har inaintea lui Dumnezeu.
Aceasta este genealogia lui Noe.

Noe, fiind om drept

si desavirsit in neamul lui,

a bineplacut lui Dumnezeu» 1

I

AU vazut in cele spuse pina acum cit de mare e iubirea de oameni

•a lui Dumnezeu si cit de covirsitoare este ingaduinta Lui ? AU vazut

cit crescuse pacatul oamenilor de pe vremea aceea ? AU vazut cit de

mare a fost virtutea dreptului in mijlocul unei mulUmi atit de mari ?

Ati vazut ca nu 1-a vatamat cu nimic, ca nu 1-a murdarit nici pacatul

obstesc al acelora, nici ca numai el sta deoparte in mijlocul acelora

si ca mergea pe alta cale ? Ca un corabier priceput, Noe intrebuinta cir-

ma mintii lui cu mare luare aminte si nu lasa sa se scufunde vasul de

furia valurilor pacatului. Era mai tare ca furtuna ; era izbit de valurile

marii, dar era linistit ca si cum ax fi fost in port, indreptind a^a cir-

mele virtutiii a scapat de potopul ce avea sa acopere pe toti cei din

lume. Asa este virtutea ! Nemuritoare $i nebiruita ! Nu se pleaca in

fata greutatilor vietiL Zboara pe deasupra laturilor puse de pacat, pri-

veste ca dintr-un foisor pe toate cele omenesti si nu simte deloc pe

•cele ce apar a-i intrista pe altii. $i dupa cum eel care sta pe virful unei

stinci isi ride de valuri, pentru ca le vede ca se sfarima de stinca si se

prefac repede in spumS, tot asa si omul care face fapte de virtute, stind

pe loc sigur, nu-1 supara deloc turburarile aduse de viata ; sta linistit,

bucurindu-se de seninatatea gindurilor lui, gindindu-se ca lucrurile din

viata aceasta, care tree atita de usor si grabnic, nu se deosebesc intru

nimic de valurile riurilor. Dupa cum vedem ca valurile marii acum se

urea la mare inaltime, dar pe neasteptate iarasi se micsoreaza, tot asa

vedem si pe oamenii care neglijeaza si savirsesc pacatul : acum

ii vedem mindri, cu sprincenele ridicate, uimiti de lucrurile din lumea

1. Vac, G, 8-9.
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aceasta, dar pe neastoptaU' li vcclem doborJti, prigonltl de neagrS sSro-

cie ! Pe acestia ni-i aralit forkltul profet David, cind zice : «Nu ,c tcmc

cind se imbogafeste omul sail cind se lnmul(este slava casei lui, cind va

muri nu va lua nimic» 2
. Bine a spus : «Nu te tcmc !». <<sa nu te turbure,

spune David, multimea de averi si stralucirea slavei ! Il vei vedea pe

eel bogat, pe eel slavit, nu dupS multa vreme, zScind la pSmint, fSra"

putere, mort, aruncat, hrana pentru viermi, lipsit de toate cele ce-a

avut, fara sa poata lua ceva cu el, ci pe toate le lasa aicea». Nu te ne-

linisti, deci, cind vezi pe cele de aici, nici nu ferici pe acela care le

are, ca dupa putina vreme pe toate le va pierde. Asa e ferici rea do

aici ! Asa e bogajia ! Nu pleaca cu cei ce au avut-o pe pamint. Raminn
aici si fericirea si averea, iar cei ce le-au avut pleaca lipsi^i si goi, im-

bracati numai cu pacatul si cu poverile de pacate, strinse de ei cu rttu-

tatea lor. Virtutea nu-i asa ! Ne face chiar aici mai puternici decit vrflj-

masii nostri, ne face neinvinsi, ne daruieste necontenita bucurio si nu

ne lasa sa simtim nepotrivelile din lumea aceasta; si mai en so.nn.i

atunci cind avem nevoie de ajutorul ei, atunci, in ziua cea fnfrirositf-

toare, ne da mult ajutor, imblinzind ochiul dreptului JudecStor. Si chip.1

cum aici pe pamint, cind vin necazuri peste noi, virtutea ne ridica den-

supra necazurilor, tot asa si in veacul viitor ne smulge din muncilo

acelea, purtati pe aripile ei. Dar nu numai atit. Virtutea ne da" fneii si

prilejul sa ne bucuram de bunatatile cele negraite. $i ca sa vodeti ctt

lucrurile asa stau, ca nu mS folosesc de aceste cuvinte numai ca s<1 vii

incint, voi incerca sa arat dragostei voastre adevarul spuselor din fap-

tele ce ni le pune in fata Scriptura acum. Uitati-va la acest minunat

barbat, la Noe vreau sa spun ! Intreg neamul omenesc atrasese asupra

lui minia Stapinului Cei iubitor de oameni ; dar Noe, cu virtutea lui, a

putut scapa si de minie si a putut atrage si multa bunavointS din partea

lui Dumnezeu. Dar daca vreti, sa vorbesc deocamdata de cele ce se pe-

trec in viata aceasta. Poate ca unii nu cred in viata viitoare si in cele

care nu se vad. Sa vedem, deci, din cele ce s-au petrecut atunci, s3 ve-

dem ce a venit peste cei ce au apucat calea pacatului si de ce au fost

invredniciti cei ce au imbratisat virtutea. Cind bunul Dumnezeu a ho-

tarit sa osindeasca la pieire neamul omenesc, pentru ca rautatea se in-

tinsese mult, a spus : «Pierde-voi de pe fa/a pdmintului pe omul pe

care 1-am facut» 3
,• si, aratindu-Si covirsitoarea Sa minie, a dat aceasta

hotarire nu numai impotriva neamului omenesc, ci si impotriva tulu-

2. Ph., 48, 17.

3. Far., (i, 7.

11 f;urA 1 !< Aur
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ror dobiloarelor, a Itrlloarelor si pasarilor. Cei do vreme ce trebuia aa

pi aril si s.'i fie ijiccat' outnenii, era firesc sa fie pedepsite si animalele,

care au fosl ad use pe lume pentru om. Dar pentru ca hotarirea era ne-

precisa si nu facea nici o deosebire, de aceea, ca sa cunoastetf ca Dum-
Jiezeu este nepartinitor, ca cercind inimile noastre nu dispretuieste pe

nimeni, ci daca gaseste ca-I dam chiar eel mai mic prilej, El isi arata

fata de noi nespusa-I bunatate ,• deci sa nu socotim ca are sa piara cu

desavirsire tot neamul omenesc, ci sa cunoastem ca din pricina buna-

tatii Lui lasa sa ramina o scinteie, o radacina a neamului omenesc, ca

iarasi sa se intinda pina departe ramurile, Scriptura zice :

«JVoe a atlat har inaintea lui Dumnezeu» 4
.

II

UitS-te la preciziunea Scriptnrii ! N-ai sa gasesti ca este pusa vreo

silaba la intimplare ! Dupa ce ne-a aratat cit de mare era rautatea oa-

menilor si cit de grozava pedeapsa ce avea sa vina peste lucratorii

rautatii, ne arata si pe omul care a putut fi desavirsit virtuos in mijlo-

cul multimii aceleia de pacatosi. Minunata este si in ea insasi virtutea T

Dar cind e savirsita intre oameni care ii pun piedica, atunci virtutea

este cu mult mai minunata ! De aceea Scriptura, ca si cum s-ar minuna

de dreptul Noe, zice ca intre atitia care aveau sa eunoasca minia lui

Dumnezeu din pricina rautatii lor «Noe a gdsit har inaintea lui Dum-
nczeu».

«A gdsit har» ; dar a gasit «inaintea lui Dumnezeu». N-a spus atit p

ca «a gdsit hai», ci ca a gasit har «inaintea lui Dumnezeu». Scriptura a

grait asa, ca sa ne arate ca Noe a avut un singur scop, sa fie laudat de

ochiul eel neadormit ; nu punea nici un pret nici pe slava oamenilor,

nici pe batjocura oamenilor, nici pe risul lor. Era firesc ca el, care voia

Sci fie virtuos impotriva tuturora, sa sufere batjocura si risul lor, pentru

ca toti cei ce savirsesc pacate obisnuiesc totdeauna sa-si bata joe de

cei care voiesc sa fuga de pacate si sa faca fapte de virtute. Lucrul

acesta se intimpla adeseori si acum. Vedem pe multi oameni ca, nepu-

tind indura batjocura si risul pacatosilor, tiriti si trasi de rautatea celor-

lalti, prefera slava omeneasca in locul slavei celei adevarate, care nu

piere niciodata. Da, e nevoie de suflet viteaz si de cuget tare, ca sa te

poti impotrivi celor ce vor sa te tirasca spre pacat, ca sa poti sa ai pu-

terea de a nu savirsi ceva ce e pe placul oamenilor. E nevoie de suflet

4. Flic, (3, 8.
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viteaz sa-ti ridici privirua la ochiul eel neadormii si jiumal de la El sa

astepti lauda, sa" nu te uiti la oameni, sa socotesti o nimica si lauda si

blamul lor si sa treci pe linga ele ca pe lingS vis si umbrS. Adeseori

multi oameni s-au impiedicat si au cSzut, pentru c& n-au putut suferi

batjocura a zece sau douazeci de oameni. *Este ru§ine, care adu.ee pa-

cat* 5
. Nu este putin ilucru sa poti dispretui ocara si risul celor ce vor

sa te batjocoreasca ! Dreptul Noe, insa, n-a fost asa. N-a dispretuit

numai risul a zece sau douazeci sau o suta de oameni, ci risul lumii

intregi, a mii de mii de oameni. Era firesc ca toti sa rida de el, sa-si batS

joe de el, sa-1 ia in ris, sa spuna ca-i nebun
; poate ca chiar ar fi vrul

sa-1 sfisie, daca ar fi putut. Pacatul se porneste totdeauna cu multa furie

impotriva virtutii ; dar nu numai ca nu o vatama, dimpotriva, o f<ico

mai puternica in lupta. Atit de mare e puterea virtutii, ca biruie |)e eel

ce o fac sa sufere ; iar cind e pusa sa lupte este mai tare decit cei cv-l

due razboi. $i lucrul acesta se poate vedea din multe exemple. $i ca

sa va dau prilej de intelegere — ca spune Scriptura : *Da prilej In/c/cp-

tului $i mai infelept va fi» 6 — trebuie neaparat sa va dau exemple si

din Vechiul si Noul Testament. Ginde^te-mi-te dar la Abel ! N-a fost

ucis de Cain ? Nu era aruncat la pamint ? Nu te uita ca 1-a biruit, cS

a ucis pe eel invidiat, pe eel care nu-i facuse nici un rau ! Gindeste-te

la ce s-a intimplat dupa aceea ! Cel ucis este laudat de atunci si pin3

azi, este incununat si amintirea nu i-a vestejit-o atita trecere de vreme ,•

eel ce a ucis, eel ce a biruit a dus si atunci o viat;a mai grea decit

moartea si de atunci si pina acum este tintuit la stilpul infamiei si in-

vinuit de toti ; celalalt dimpotriva este cintat de gura tuturora in fie-

care zi. $i acestea in viata de aici ! Dar cele din veacul viitor, care cu-

vint sau care minte le poate zugravi ? $tiu ca, fiind intelepti, veti gasi

in Scripturi multe si felurite exemple de acestea. Toate s-au scris pen-

tru folosul nostru, ca sa le cunoastem spre a fugi de viciu si a im-

brafisa virtutea. Vrei sa vezi acelasi lucru si in Noul Testament ? As-

culta-1 pe fericitul Luca spunindu-ne ceva asemanator despre aposloli.

Luca ne spune ca apostolii, dupa ce au fost biciuiti, au plecat de la

sinedriu, bucurindu-se ca au fost invredniciti sa fie ocariti pentru nu-

mele lui Hristos. Desi biciuirea nu-i pricina de bucurie, ci de durere

si tristete, totusi biciuirea pentru Dumnezeu si pricina pentru care au

fost biciuiti au nascut bucurie in sufletele lor ; biciuitorii, insa, au r&-

:'>. Int. Sir., 4, 23.

0. 1'iov., <), !).
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mas nediuricriU !*i [are lncurcati, nestiind ce sa" mai facS. AscultS-i cum
se intreabii si ce spun dupa" ce i-au biciuit ! «Ce vom face oamcnilor

(icestora ?» 7
. Co spuueti ? I-ati chinuit si inca sinte^i nedumeri^i ? Atit

e de puternica si de neinvinsa" virtutea, ca biruie chiar pe cei care o fac

sS sufere !

Ill

Dar ca sa nu lungesc cuvintul, trebuie neaparat sa ma intorc iarasi

la dreptul Noe si sa ne minunam de covirsitoarea lui virtute, ca a pu-

tut dispretui batjocura si risul unui popor atit de mare, ca a putut fi

mai presus de toate acestea ! Da, va spun iarasi lucrul acesta si n-am
s3 Incetez a-1 spune !

— Cum a dispretuit-o ?

— Cum ? Va voi spune eu ! A dispretuit-o pentru cS se uita ne-

contenit la ochiul eel neadormit, pentru ca acolo isi avea indreptate

privirile mintii, asa ca pe toate acestea, si batjocura si risul, le socotea

ca pe-o nimica. $i asa se si intimpla ! Cind esti strapuns de dragostea

de Dumnezeu, cind ai indreptat spre Dumnezeu dorul, nu vezi nimic din

cele vazute, ci te gindesti necontenit la Cel dorit, noaptea si ziua, cind

dormi si cind esti treaz. Nu te minuna, deci, daca si dreptul acesta,

odata ce isi atintea spre Dumnezeu mintea, nici nu lua in seama pe cei

ce incercau sa-i puna piedici. Faclnd, deci, tot ce-i sta in putere si

atrSgind cu asta harul eel de sus, a ajuns mai presus de toti.

«Noe, spune Scriptura, a gasit hai "maintea Domnului Dumnezeu*.

Cu toate ca Noe nu era pe placul tuturor oamenilor de pe atunci, nici

nu era dorit, pentru cS nu voia sa mearga pe aceeasi cale ca si ei, ci

spre Cel Ge cerceteaza inimile, a gasit har si Acela i-a laudat gindul

si fapta. Spune-mi, cum 1-a vatamat pe Noe batjocura si risul semenilor

sSi, cind Cel Ce a plasmuit inimile noastre si cunoaste toate faptele

noastre il lauda si-1 incununeaza ? Ce folos are omul sS fie admirat si

ldudat de toata lumea, dar osindit in ziua cea infricosatoare de dreptul

JudecStor si Creatorul universului ? $tiind, dar, iubitilor, acestea, sa nu

punem nici un pret pe laudele oamenilor si nici sa cautam cu orice

chip lauda de la ei, ci sa facem fapte de virtute si sa fugim de pacat

numai de dragul Celui Ce cearca inimile si rarunchii 8
. De aceea si Hris-

tos, invatindu-ne sa nu ne dam in vint dupa laudele oamenilor, dupa

alte multe porunci, la urma a adaugat si aceste cuvinte : «Vai voua cind

7. I'(ii>li\ A, Hi.

8. /<!.. 17, 10.
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tn(i oamenii vd vor vorbi do bJno» ". Uild-te cfl prln cuvlnlul «vfi/» nc-»i

ariilal re mare pedoapsii !i a^teapttl po areslia. Cuvlnlul acesta *vai>

este un cuvint de jalo. Aproape cci-i plingo rind le spune : «Vai vouci

cind top oamenJi vd vor vorbi de bine J». Uita-te la precizia cuvintelor

acestora ! N-a spus numai «oamenii», ci : «tofi oamenii». Ca nici nu-i

cu putinta sa fie laudat si admirat de toti oamenii omul virtuos, omul

care merge pe calea cea strimta si ingusta, omul care urmeaza porun-

cile lui Hristos. Asta si din pricina tariei pacatului si din pricina razbo-

iului dus virtutii. Stiind, dar, Stapinul ca este cu neputinta ca omul, care

face fapte de virtute si care asteapta lauda numai de la El .sa fie lauda I

de toata lumea si vorbit de b* le, de aceea ii nefericeste pe cei care

parasesc calea virtutii de dragul laudelor tuturor oamenilor. Cind esli

laudat de toata lumea, faci dovada deplina ca nu pui pret, maro pe

virtute. Cum poate fi laudat de toata lumea omul virtuos, cind el caul.i

sa smulga pe cei nevinovati din mina celor rai, pe cei asupriti din (jliicira

celor ce vor sa le faca rau? Si iarasi, daca vrea sa indrepte pe ci'i pii-

catosi si sS laude pe cei ce fac fapte de virtute, nu e firesc ca pe imii

sa-i laude, iar pe altii sa-i tina de rau? De aceea spune Hristos : «Vu/

voud cjnd tofi oamenii vd vor vorbi de bine». Cum, dar, sa nu medio

sa fie laudat si admire . dreptul acesta, dreptul Noe, cind el a siivirsil,

deplin, cu mult inainte, inva^at fiind de legea pusa in firea lui, ceea ce

a poruncit Hristos la venirea Lui, cind el, dispretuind lauda de la oa-

meni, cauta prin faptele sale virtuoaise sa afle har de la Dumnezeu ?

«v>i Noe, spune Scriptura, a aflat har inaintea Domnului Dumnezeu». Ca

Noe, pentru virtutea lui, a gasit har inaintea Domnului Dumnezeu ne-a

spus-o Moise, acest minunat profet, insuflat de Sfintul Duh ; dar tre-

buie neaparat sa cunoastem si cele spuse mai departe, ca sa vedem si

ce hotanre da Dumnezeu asupra lui.

«Aceasta e genealogia lui Noe. Noe, tiind om drept $i desdvir$it in

neamul lui, a bineplacut lui Dumnezeu» 10
.

Ciudat fel de genealogie ! Cind Dumnezeiasca Scriptura a spus :

«Aceasta e genealogia lui Noe», ne-a intraripat auzul, ca ne asteptam

sS ne povesteasca genealogia lui Noe, sa ne spuna cine i-a fost tatSI,

de unde i se trage neamul, cum a venit pe lume si toate celelalte care

de obicei se spun in genealogii. Dar nu ; Scriptura lasa toate acestea la

o parte, pomeste pe o cale superioara obiceiului si spune : «Noc, tiinv

9. Luca, 6, 26.

10. Far., 6, 9.
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om drept si desavirsit in neamul lui, a binepldcut lui Dumnezeu». Ai

vazut ce minunata genealogie ? «Noe, spune Scriptura, tiind om». lata

ca numele de om este socotit drept lauda a dreptului ! Pentru ca cei-

lalfi pierdusera si numele de om, din pricina alunecarii lor spre pla-

cerile trupesti, Noe, ne spune Scriptura, a pastrat chipul de om in atita

popor de oameni. CS atunci esti om, cind faci fapte de virtute. Nu ara{i

pe om de ai chip de om, de ai ochi, nas, gura, obraji si celelalte membre.

Membrele acestea sint membrele trupului ! Om, insa, numim numai pe

acela care pastreaza chip de om !

— Dar care-i chipul omului ?

— Ratiunea !

— Cum ? Ceilalti nu sint inzestrati cu ratiune ?

— Da ! Dar nu numai atita ! A fi om inseamna a fi virtuos, a fugi

de pacate, a-Ji infrina patimile rusinoase, a implini poruncile Stapi-

nului.

IV

Si ca sa vedeti ca obiceiul Scripturii este de a nu invrednici cu

numele de om pe cei care savirsesc pacate si "eglijeaza virtutea, as-

culta ca o spuae Dumnezeu, asa precum va spui.eam ieri : «Nu va ra-

mine Duhu.1 Meu in oamenii ace$tia pentru ca sint tru.pu.ri>> n . «Eu, spu-

ne Dumnezeu, i-am inzestrat cu trap si suflet ; dar ei, ca si cum ar fi

fost imbracati numai cu trap, atit au neglijat virtutea, incit au ajuns

cu totul trup». Ai vazut ca din pricina pacatului li numeste trupuri si

nu oameni? §i iarasi, dupa cum veti vedea, Dumnezeiasca Scriptura

ii numeste pamint, din pricina ca sint mistuiU de ginduri omenesti. Ca
spune :

«5i s-a stricat pamintul inaintea lui Dumnezeu» 12
.

Aici nu vorbeste de pamint, ci numeste pamint pe locuitorii pa-

mintului. In alta parte nu-i numeste nici trupuri, nici pamint, nici nu-i

socoteste a fi in viaja aceasta, din pricina ca sint lipsi^i de virtute. As-

culta-1 pe profet strigind si spunind in mijlocul metropolei ierusalim-

lenilor, unde erau mii de mii de oameni, unde erau multimi nenuma-

rate : «Am venit si nu era om • am chemat si nu era cine sd Ma audd» 13
.

Nu pentru ca nu era nimeni, ci intrucit cei ce erau nu erau cu nimic

11. Fac, 6, 3.

12. Fac, 6, 11.

13. Isaia, 50, 2.
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mai buni decit cei ce nu erau. Si iarasi in alta parte : «AIeiga{.i, spune

profetul Ieremia, si vedetf de este cineva care sa faca judecata si drep-

tate si voi ii milostiv» i4
. Ai vazut ca Sfinta Scriptura numeste om numai

pe eel virtuos, iar pe ceilalfi nici nu-i socoteste oameni, ci uneori ii

numeste trupuri, iar alteori pamint ? De aceea si acum, cind Dumneze-
iasca Scriptura vrea sa faca genealogia dreptuiui Noe, spune : «Noe
fiind orn». Numai acesta era om ,• ceilalti nu erau oameni ; aveau chip

de oameni ,- dar, prin rautatea vointei lor, tradasera noblejea firii ome-
nesti §i in loc de oameni ajunsesera fiare necuvintatoare. Dumnezeiasca
Scriptura da oamenilor inzestrafi cu ra^iune nume de aniimale cind in-

clinS spre pacat §i ajung robi patimilor irationale. Asculta ca uneori

Scriptura spune : «Cai nebuni spie partea femeiasca s-au Mcut» 15
. Vezi

ca, din pricina nemasuratei lor desfrinari, i-a numit cai ! Alteori spune :

<Venin de aspida sub buzele lor» 16
. Aici ne arata pe cei care imita

siretenia si viclenia fiarei. Iarasi pe alpli ii numeste ciini muti 17
. Si ia-

rasi : «Ca o aspida surdd, care-si astupa urechile ei» 18
, vrind sa arate

pe cei care-si astupa urechile cind li se dau inva^aturi despre virtute.

$i vei gasi multe nume date de Dumnezeiasca Scriptura celor care, din

pricina trindaviei, se pogoara pina la patimile animalelor necuvinta-

toare. Si nu numai in Vechiul Testament poti vedea asta, ci si in Noul

Testament. Asculta-1 pe loan Botezatorul spunind iudeilor : «Pui de vi-

pera, cine v-a aratat sa fugifi de minia ce va sa fie ?» 19
. Ai vazut ca

si aici, prin numele animalului, a lasat sa se inteleaga cugetul lor vi-

clean ? Poate fi, oare, o stare mai nenorocita decit a pacatosilor, care

sint lipsi^i chiar de numele de om si sufera din pricina asta pedeapsa

si mai mare ? Natura le-a dat multe prilejuri de virtute, dar ei de buna

voie le-au tradat pe toate si s-au indreptat spre viciu.

Asadar, pentru ca atunci toti oamenii s-au aratat nevrednici de nu-

mele de om, iar dreptul Noe a fost atit de virtuos in mijlocul unei se-

cete asa de cumplite de virtute, Dumnezeiasca Scriptura, incepind sa

faca genealogia lui Noe, spune : «Noe, Hind om». Mai este si un alt

drept, caruia Scriptura i-a dat numele de om in loc de alta mare lauda ;

si ca, inainte de toate celelalte laude, il lauda cu numele de om, nume
care-i arata desavirsit virtutea.

14. lei., 5, 1.

15. lei., 5, 8.

16. Ps., 139, 3.

17. Isaia, 56, 10.

18. Ps., 57, 4.

19. Matei, 3, 7.
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— Cino-I cicoNtn ?

— Ferlcltul Iov, atletul credintei, incununatul lumii, singurul care

d indurat acelc ingrozlloare rele, care, primind de la vicleanul demon
Stlgeti mii de mii, a rdmas neranit si, ca un diamant, a putut indura loate

acele atacuri ; Iov, care nu numai ca n-a fost inecat de atitea valuri, ba

dimpotriva a biruit valurile. A indurat cu trupul sau toate suferintele

c unoscute pe lume ,• si ele 1-au aratat si mai stralucitor. Lantul de ne-

norociri nu numai ca nu 1-a plecat de frica cu capul la pamint, ci 1-a

desteptat sS multAimeasca si mai mult ; prin toate faptele sale si-a aratat

recunostinta sa ,• a dat diavolului lovitura de moarte si i-a aratat c5 se

strSduieste zadarnic si c3 loveste cu piciorul in bolduri. Asadar iubitorul

de oameni Dumnezeu, laudindu-1 pe sfintul acesta chiar inainte de luple

!ji de atitea nevointe, zice diavolului : «Ai luat aminte in suiletul tau

la robul Meu Iov, ca nu este om ca el pe pamint, om nevinovat, drept,

adevarat, cinstitor de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucrul rau ?»20 . Ai va-

zut ca lauda a primit-o, mai intii, de la numele de om ? «Ai luat aminte,

spune Dumnezeu, la robul Meu Iov, ca nu este om asemenea lui». Toti

oamenii sint la fel in ce priveste chipul, nu insa in ce priveste virtutea.

Atunci omul este om, cind se fereste de rau si face fapte de virtute.

V

Ai vazut pe cine obisnuieste Dumnezeiasca Scriptura sS-i numeasca
oameni ? De aceea, chiar dintru inceput, Stapinul universului, gindin-

du-se la eel care avea sa fie creat de El, a zis : «Sa facem om dupa.

chipul Nostru si dupa asemdnare» 21
, adica sa fie stapin si peste toate

cole vazute, si peste patimile care se nasc in el ; ca sa stapineasca, nu

sS fie stSpinit. Daca tradeaza stapinirea este mai mult stapinit decit sta-

pineste ,• pierde si numele de om si-si schimba numele lui cu nume de

animale.

De aceea si acum Dumnezeiasca Scriptura, vrind sa laude virtutea

dreptului Noe, zice : «Aceasta este genealogia lui Noe. Noe fiind om
drept». IatS si o alta lauda foarte mare : «drep£». Prin acest cuvint noi

obisnuim sa infatisam virtutea in intregimea ei. Apoi, ca sa afli ca Noe
a ajuns pe culmea virtutii, lucru cerut si atunci firii omenesti, Scrip-

tura zice : «drept, desavirsit fiind in neamul lui». A implinit, spune

Scriptura, tot ce trebuia sa faca un om, care a ales virtutea — asta

20. Iov, 1, 8.

21. Fac, 1, 28.
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inseamna desavir$it — nu-i lipsea nimic, nu schiopata deloc. Noe nu sa-

virsea o virtute, iar pe alta nu, ci in toate virtutile era desavirsit. Asta

trebuia sa-1 arate pe el. Apoi, ca sa ni-1 arate pe drept mai stralucit,

Scriptura il compara cu ceilalti oameni de pe vremea lui, spunind : «De-

savh$it in neamul lui», din timpul lui, in neamul lui atit de stricat, care

inclina atita spre pacat, care nu voia s§ arate nici urma de virtute. Asa-

dar in neamul acela de oameni, in vremile acelea, dreptul Noe nu numai
ca era virtuos, dar ajunsese si pe culmea virtutilor, fiind desavirsit in

toate. Pentru ca, asa precum am mai spus, virtutea se arata totdeauna

mai mare cind se savirseste in mijlocul celor care lupta impotriva vir-

tutii, cind i§i arata frumusetea in mijlocul celor care-i pun piedici. De
aceea si dreptul acesta merits mai multe laude. $i Dumnezeiasca Scrip-

tura nu mSrgine^te la atita lauda pe care i-o aduce lui Noe ; ci, dupa

ce ne arata covirsitoarea lui virtute §i ca a primit hotarirea cea de sus,

spunind : «era desavir$it in neamul lui», zice : «Noe a bineplacut lui

Dumnezeu». Atit de mare era virtutea lui, ca a atras asupra-i lauda lui

Dumnezeu. «Noe a bineplacut lui Dumnezeu»
; cu alte cuvinte : a fost

primit de Dumnezeu, iar, prin faptele lui bune a plScut ochiului celui

neadormit ; viata lui imbunatatita a adus peste el bunavointa lui Dum-
nezeu si 1-a scapat-nu numai de minia ce avea sa vina peste toti, dar

1-a facut si aparStorul altora.

«Noe a bineplacut lui Dumnezeu». Care om poate fi mai fericit de-

cit eel ce poate fi atit de virtuos, incit sa aiba lauda de la Insusi Sta-

pinul universului ? Pentru un om cu judecata sSn3toasa, faptele savir-

§ite de Noe sint mai presus de orice bogatie, de orice slava, de orice

putere si de orice alta fericire omeneasca
;
pentru un om, care iubeste

sincer pe Dumnezeu, o viata ca a lui Noe e mai de dorit decit impa-

ratia. Pentru ca adevarata imparatie este sa poti face blind si milostiv

pe Dumnezeu prin viata ta curata. Iadul nu trebuie sS ne Infricoseze §i

sa ne sperie din pricina focului nestins, din pricina cumplitelor pedepse

si din pricina chinurilor fara de sfirsit, ci din pricina ca L-am supSrat

pe Stapinul eel asa de bun si din pricina ca ne aflam in afara bunei Lui

vointe. Si la fel, pricina care sa ne faca sa ne grabim spre imparatia

cerurilor nu trebuie sa fie alta decit dorul de Dumnezeu, ca sa ne bucu-

ram de ajutorul Lui. Ca dupa cum bunavointa lui Dumnezeu fata de noi

e mai de dorit decit imparatia cerurilor, tot asa pierderea acestei buna-

vointe e mai cumplita decit iadul.

Ati vazut de cit folos ne-a fost numai numele dreptului ?i clta co-

moara de ginduri am scos din genealogia acestui minunat b&rbat ? Sa
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urmflm, deci, canoanelo Dumnozeiostii Scripturi ! hir daca vrem s& fa-

cem genealogia cuiva, apoi sS n-o facem vorbind de parintii, de bunicii

si de strabunicii aceluia, ci sa dam la iveala virtutea lui. Acesta-i eel

mai minunat chip de genealogie ! Ce folos de-i sint parintii straluciti si

virtuosi, daca el n-are viata plina de fapte bune ? $i iarasi, ce paguba

are de-i sint parintii si stramosii de neam prost si fara vaza, daca el

o incarcat cu mii de virtuti ? Dreptul Noe nu se tragea din paring cu

vaz3, dar a ajuns om virtuos si a atras asupra lui dragostea lui Dum-

nezeu. Dumnezeiasca Scriptura nu ne spune de parintii lui Noe ca au

lost virtuosi si totusi Noe a putut sa se urce pe culmile virtutii, desi

au fost atitea piedici si era impiedicat de atitia. Ca sa afli ca nimic nu-I

poate impiedica pe eel care privegheaza, pe eel care e cu mintea treaza,

pe eel care are multa grija de mintuirea lui. Dupa cum ne vatama si

lucrurile de nimic, daca nu bagam de seama, tot asa, daca voim sa fim

cu luare aminte, nimic nu ne poate vatama rivna, chiar de-ar fi mii

cei care ne trag spre pacat, asa precum nici pe dreptul acesta nimic

nu 1-a putut indeparta de facerea virtutii, desi erau atitia pacatosi. Ni-

meni, dar, sa nu dea vina pe altul, sa nu spuna ca altii sint de vina,

ci toata vina s-o puna pe seama trindaviei lui. Dar. pentru ce spun eu

sS nu dea vina pe altii ? Nici pe diavol sa nu-1 creada nimeni ca-i in

stare sa impiedice pe cineva a merge pe calea virtutii ! Da, diavolul

poate insela, poate pune piedici celor trindavi, dar nu poate opri, nu

poate sili ! $i lucrul acesta insasi viata ni-1 arata ! Cind vrem sa fim

cu luare aminte asupra noastra insine, sintem atit de tari, ca, chiar de-ar

fi multi care sa ne indemne pe calea pacatului, nu le luam in seama

sfatul, ne astupam urechile cind ne invata rele si ajungem mai tari decit

diamantul ; dar cind sintem trindavi, ne indreptam spre rau noi singuri,

fSr3 sa ne sfatuiasca cineva. Daca n-ar sta asta in libertatea voii noas-

tre, nici in puterea gindului nostru, daca iubitorul de oameni Dumnezeu

n-ar fi creat pe oameni cu vointa libera, ar fi trebuit sau ca toti oame-

nii sS fie rai si supusi acelorasi patimi, ca avind aceeasi fire, sau ca

tofi sa fie virtuosi. Dar cind vedem ca semeni de-ai nostri, supusi ca si

noi acelorasi nevoi sufletesti si trupesti, nu fac cele ce facem noi, ci

isi cirmuiesc firea cu dreapta judecata, cind ii vedem ca biruie salta-

rile fara rinduiala ale trupului, ca pun friu poftei, ca isi stapinesc minia,

c3 fug de dusmanie, ca alunga invidia, ca dispretuiesc goana nebuna

dupa bani, ca nesocotesc slava, ca isi bat joe de toata fericirea din

lumea aceasta si ca sint indragostiti de slava cea adevarata, preferind
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in locul tuturor celor vazute lauda lui Dumnezeu, nu-i, oare, evident

ca ei pot savirsi acestea prin propria lor rivna pe linga ajutorul eel de

sus, iar noi, prin trindavia noastra, ne pierdem mintuirea si ajungem
lipsiti de bunavointa cea de sus ?

VI

De aceea, va rog, gindindu-va la acestea si framintindu-le necon-

tenit in minte, sa nu datf niciodata vina pe diavol, ci pe vointa noastra

trindava. Cind spun lucrul acesta nu vreau sa scutesc de vina pe diavol

— Doamne fereste ! — ca el vine racnind ca un leu, cautind sa rapeasca

$i sa inghita pe cineva 22
, ci vreau sa va intaresc, ca nu cumva sa ne so-

cotim fara de vina si asa sa ne indreptam cu usurinta spre pacat si sa

graim acele cuvinte desarte : «Pentru ce a lasat Dumnezeu o fiinta atita

de rea, ca sa ne puna piedici si sa ne doboare ?». Cuvinte ca acestea

sint semn de cea mai mare intelepciune. Dimpotriva, sa ne gindim ca

Dumnezeu 1-a lasat pe diavol tocmai pentru ca noi, cuprinsi de frica,

in asteptarea atacului dusmanului, sa fim mereu cu multa luare aminte

?i cu mintea treaza si pentru ca sa ne usuram ostenelile pentru virtute

cu nadejdea pla^ii viitoare si cu rasplata bunata^ilor celor vesnice. Pen-

tru ce te minunezi ca Dumnezeu 1-a lasat pe diavol purtator de grija

al mintuirii noastre ? L-a lasat tocmai pentru ca sa ne trezeasca din trin-

davia noastra, sa ne fie temei de cununi. Insusi iadul pentru aceasta 1-a

pregatit, ca frica de pedeapsa si grozavia chinurilor sa ne impinga spre

imparatie. Ai vazut cit de iscusita e iubirea de oameni a Stapinului ?

Face si iscodeste totul, nu' numai ca sa mintuie pe cei creati de El, ci

ca sa-i si invredniceasca de bunatatile cele nespuse. De asta ne-a da-

ruit si vointa libera, de asta a sadit in firea si in constiinta noastra cu-

nostinta pacatului si virtutii, de asta a ingaduit sa existe diavol si ne-a

ameninfat cu iadul, pentru ca sa nu facem cunostinta cu iadul si sa do-

bindim imparatia. Pentru ce te minunezi ca Dumnezeu a izvodit in acest

scop toate acestea si altele mii ? Pentru noi si mintuirea noastra, Cel

Ce este in sinul Tat&lui a primit sa ia chip de rob, sa indure toate ce-

lelalte suferinte trupesti, sa se nasca din femeie, sa se nasca din Fecioara,

sa stea noua luni in pintece, sa fie infasat, sa fie socotit Iosif, logodni-

cul Mariei, tata al Sau, sa creasca trupeste pu|in cite pu^in, sa se taie

imprejur, sa aduca jertfa, sa flaminzeasca, sa inseteze, sa oboseasca si

in sfirsit sa sufere moartea, si nu o moarte oarecare, ci una socotita de

22. / Petru, 5, 8.
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ocard, aclidi inodilcti po cruce » si pe toate acestea pentru noi si pon-

tru mintuirea noastr.1 le-a primit Creatorul universului, Cel neschimbat,

Cel Ce a adus pe toate de la nefiinta la fiinta, Cel Ce se uita pe pamint

si-1 face pe el de se cutremura 23
, stralucirea slavei Carina nici heruvi-

mii, puterile acelea netrupe?ti, nu pot s-o vada, ci-§i acopera cu aripile

fetele, aratindu-ne minunea, pe Care II lauda necontenit ingerii, arhan-

ghelii 5i miile de mii de ingeri ; Acesta, pentru noi §i mintuirea noastra,

a primit sa Se faca om, ne-a deschis calea unei imbunatatite vietuiri ?i

ne-a dat o invatatura indestulatoare prin tot ce a facut in trupul pe
care 1-a luat. Ce cuvint de aparare ne mai ramine, deci, cind dupa ce

s-au facut atitea pentru mintuirea noastra, noi ne pierdem vremea cu

lucruri de nimic, tradindu-ne mintuirea prin trindavia noastra?

De aceea, va rog, sa priveghem, sa nu ne luam dupa al^ii, ci sa ne

cercetam in fiecare zi viata noastra, ca sa vedem ce am gresit si ce fapta

bun3 am facut ; ca astfel indreptindu-ne greselile, sa atragem si ajutorul

cel de sus, sa ajungem si bine placu^i lui Dumnezeu, ca dreptul Noe,

si sa dobindim si imparatia cerurilor, cu harul si cu iubirea de oameni

a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfintul

Duh, slava, cinste, putere, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

23. Ps., 103, 33.
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«Si a nascut Noe trei fii : pe Sem, pe Ham si pe lafet.

Si s-a stricat pamintul inaintea lui Dumnezeu
si s-a umplut pamintul de nedreptate» 1

I

Nu putin ne-a folosit noua ieri genealogia lui Noe! Am cunosrul

un chip minunat de genealogie. Am vazut ca dreptul Noe nu-i liiud.it

dupa stralucirea stramosilor, ci dupa faptele sale de virtute, de rare tl«1

marturie Dumnezeiasca Scriptura, zicind : «Noe era om drept, desdvin>it

in neamul lui ; $i a bineplacut Noe lui Dumnezeu» 2
. Toata predica de

ieri am cheltuit-o cu tilcuirea acestor scurte cuvinte. Asa sint cuvintole

dumnezeiesti ! In putine cuvinte ne arata mare boga^ie de idei si dli-

ruieste nespusa comoara celor ce vor s-o cerceteze cu de-amanuntul.

De aceea, va rog, sa nu trecem cu usurinta pe linga cele scrise in Dumne-
zeiasca Scriptura, ci sa urmarim comoara ascunsa in ele, fie ca e vorha

de catalog de nume, fie ca e vorba de istorisirea unui fapt. De aceea si

Hristos spunea : tCercetafi Scripturile» 3
. Nu totdeauna putem gasi clin-

tr-o data intelesul celor scrise, ci este nevoie de multa cercetare, ca s;i

nu ne scape nimic din cele aflate in adincul lor. Daca numai numele firii

omenesti, adica numele de om, ne-a fost ieri temei de atit folos, ce cistig

nu vom avea, de vom citi cu luare aminte si cu mintea treaza fiecaro

cuvint din Sfinta Scriptura ? Avem un Stapin iubitor de oameni ; cind

ne vede ca ne ingrijim, ca ardem de dorul intelegerii dumnezeiestilor

cuvinte, nu ne mai lasa sa avem nevoie de altcineva, ci indata ne lumi-

neaza mintea, ne daruieste lumina Lui si, potrivit iscusitei Lui intelop-

ciuni, pune in sufletul nostru invatatura cea adevarata. De aceea, ca sa

ne si indemne spre lucrul acesta si ca sS ne faca si mai rivnitori, a fericit

pe cei ce au o astfel de rivna, zicind : «Fericiti cei ce flaminzesc $i Inse-

teazd de dreptate ca aceia se vor satura» 4
. Uita-te la intelepciunea

1. Vac, 6, 10—11.
2. Vac, 6, 9.

3. loan, 5, 39.

4. Maloi, r>, 6.
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Dtiscillnlui ! Prin ucvtistd fericire ny. numai cu ne-a Indemnat, dar prin

ruvintele : «cei ce ilciminzesc si inseteaza de dreptate» ne-a invatat cu

( itii rivna se cuvine sa ne pornim spre cercetarea duhovnicestilor cu-

vinle. «Dupa cum cei flaminzi, ne spune Domnul, se grabesc nespus de

into ia mincare, iar cei arsi de multa vreme de sete se apropie repede

de bautura, tot asa si noi, ca si cum am fi flaminziti si insetati, trebuie

sd ne apropiem de invatatura cea duhovniceasca. Unii ca acestia sint

vrcdnici nu numai de fericiri, ci si de dobindirea celor dorite. «Se vor
stilnru», adica se vor umple, li se va implini dorinta lor duhovni-
( PHSCii.

Asadar de vreme ce avem un Stapin asa de bun, asa de darnic, haide,,

ca si eu sa alerg la El, sa capat ajutorul Lui, pentru ca El, datorita iubirii

Sale de oameni, sa-mi lumineze mintea spre a cerceta puterea Dumneze-
ie$tilor Scripturi, iar voi, ca niste flaminziti si insetati, asa sa primiti, cu
multS rivna, invatatura cea duhovniceasca. Poate, da, poate ca bunul
si atotputernicul Stapin, imi va da, nu pentru mine, ca eu sint o nimica

si nevrednic, ci pentru voi §i pentru folosul vostru, cuvint intru deschi-

derea gurii mele 5 spre slava Lui si spre zidirea voastra.

Aruncind, dar, totul pe seama harului de sus si chemind pe Cei Ce
lumineaza orbii si intareste limba celor gingavi, sa ma apropii de cuvin-

tele Scripturii citite de curind, pentru a le pune inaintea dragostei

voastre asa cum El mi le-a dat, mergind pe urmele iubirii Lui de oameni.

Incordati-va, va rog, mintea si ascultati cu luare aminte cele spuse.

Alungati din sufletele voastre orice gind lumesc, ca sa pot arunca sa-

minta cea duhovniceasca in sufletul vostru ca intr-o farina grasa si

adinc arata, curatita de spini si buruieni.

«Aceasta e genealogia lui Noe
; Noe, hind om. drept §i desavir$it

In neamul lui, a bineplacut lui Dumnezeu» 6
.

Cu aceste cuvinte am terminat ieri cuvintul de invatatura. De aceea

se cuvine sa va citesc cele ce urmeaza :

«§i a nascut Noe trei Hi : pe Sem, Ham $i pe Iafet» 7
.

Nu fSra rost a insemnat Dumnezeiasca Scriptura timpul si numarul
copiilor dreptului ! A vrut cu asta sa ne arate pe tacute covlrsitoarea

virtute a dreptului Noe. Mai inainte spusese ca «Noe era de cinci sute

de ani» 8
; dupa aceea a adaugat : «?i a nascut trei fii» 9

. Toate acestea

5. Eies., 6, 19.

6. Fac, 6, 9.

7. Fac, 6, 10.

8. Fur., r,, 32.

0. Fiu ., :,, X'..
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ne araKi niuroa infrinarc a lul Noo, in niijlocul unci luini cu toLul stri-

cale si dc-slrabalale, in care, cu sii spun asa, oameni de toate virstele

savirseau pacalul. Ascultati ca o spunc Dumne/eiasca Scriptura : «Vd-

zind Domnul ca s-au inmulpt rautdfile oamenilor pe pamlnt si ca iiecarc

cugeta din tinerele in inima lui cu siaruinta celc rele» l0
. Aceste cuvinte

ne arata lamurit ca cei tineri intreceau in destrabalari pe cei mai in

virsta, cei batrini nu se lasau mai prejos de cei tineri §i ca chiar cei

mici, care nu cunosteau raul, erau inclinati spre rau.

II

Deci, ca sa cunoa^tem ca singnr dreptul acesta, in mijlocul tuturor

oamenilor cuprin§i de nebunie $i furie, a trait in castitate pina la virsla

de cinci sute de ani, in afara de celelalte virtuti ale lui, Scriptura a

spus ca «Noe a nascut trei fii», dupa ce spusese ca «era de cinci sutc de

ani !».

A^i vSzut, iubifilor, covir$itoarea infrinare a dreptului ? Sa nu tro-

cem, dar, cu usurinta peste aceste cuvinte, ci sa ne gindim si la cei cini i

sute de ani si la rautatea care cuprinsese pe toti oamenii din pricina

inarii lor trindavii. Sa ne gindim cit de mare-i era virtutea lui Noe si cil

de iubitoare de Dumnezeu ii era vointa, 'ca a putut atita vreme sa-si in-

frineze furia poftei, ca a putut merge impotriva tuturor celorlal^i oa-

meni, ca s-a ferit nu numai de impreunarea cea nelegiuita, dar si de coa

legiuita si ingaduita.

«$i a nascut Noe trei tii : pe Sem, pe Ham si pe Iafet».

«§i s-a stricat pdmintul inaintea lui Dumnezeu si s-a umplut pamln-

tui de nedreptate» 11
.

Dupa parerea mea, dreptul Noe, slujind rinduielii lui Dumnezeu,

dupa trecerea celor cinci sute de ani a trait cu femeia lui si a avut pe

acesti trei copii. Lumea intreaga avea sa fie/ cuprinsa de potop din pri-

cina marii rautati si a covirsitoarei ticalosii a oamenilor ; de aceea iubi-

torul de oameni Dumnezeu a vrut sa lase in lume pe dreptul Noe ca o

radacina, ca un aluat, ca sa. fie pirga generatiilor viitoare dupa pieiroa

acelor oameni. Pentru aceasta pricina, deci, a avut Noe dupa cinci sute

de ani pe acesti trei fii, si s-a oprit la atitia, aratind, cu fapta, ca a facut

lucrul acesta slujind iubirii de oameni pe care avea s-o arate Dumnezeu
oamenilor de mai tirziu. Si ca sa te incredintez ca aceasta nu-i o presu-

punere a mea, uita-te la preciziunea Scripturii. Dupa ce a spus ca dreplul.

10. Fac, 6, 5.

11. Far., 6, 11.
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Noe a avul po eel tr<«i fil
f
u ad&ugat indatii : «£i s-a stricut pdmintul ina-

intea lui Dumnezeu si s-a umplut pdmintul de nedreptate>-. Ai vazut ce

mare si nespusa deosebire este intre Noe si ceilalti oameni ? Despre

dreptul Noe Scriptura spune : «Noe fiind om drept, desdvirsit in neamul

lui», pe cind despre to{i ceilalti oameni spune : «S-a stricat pdmintul

inaintea lui Dumnezeu si s-a umplut pdmintul de nedreptate». Prin «pd-

mlnt* numeste pe toU oamenii. Pentru ca toate faptele lor erau pamin-

lesti, de aceea prin cuvintul «pdmint» arata ticalosia lor si covirsitoarea

lor rSutate. Dupa cum pe timpul celui intii-zidit, dupa calcarea poruncii

^?i dupS luarea slavei care-1 inconjura pe om mai inainte, Dumnezeu a

x\s celui intii-zidit : «Pdmint e$ti si in pdmint te vei intoarce» osindindu-1

la moarte, tot asa si acum zice : «S-a stricat pdmintul», pentru ca rauta-

lea se intinsese mult. $i n-a spus numai atit : «S-a stricat pdmintul, ci :

*1naintea lui Dumnezeu si s-a umplut pdmintul de rdutate». Prin cuvin-

tul «s-a stricat» a aratat toata rautatea lor. Nu se poate spune ca s-au

fScut vinovati de unul sau doua pacate ! Nu ! Savirsisera cu prisosinta

toate fSradelegile ! De asta a si adaugat : «$i s-a umplut pdmintul de ne-

dreptate». Nu faceau pacatul asa de mlntuiala, la intimplare, ci fiecare

pacat il savirseau cu multa tarie si cugetat. $i lata ca nici nu-i invredni-

ceste sa-i numeasca oameni, ci pamint, ca sa arate cit de mare era si rau-

tatea lor si minia lui Dumnezeu.

«S-a stricat pdmintul inaintea lui Dumnezeu»
r
adica toate faptele

lor erau impotriva poruncilor lui Dumnezeu ; calcau poruncile lui Dum-
nezeu, iar din pricina trindaviei lor nici nu mai voiau sa stie de dascalul

pus de Dumnezeu in firea omeneasca. «$i s-a umplut pdmintul de nedrep-

tate», spune Scriptura. Ai vazut, iubite, cit de mare rau este pacatul ?

Face pe om nevrednic si de numele de om.

Asculta iarasi si cele ce urmeaza mai departe !

«5i a vazut Domnul Dumnezeu pdmintul si era stricat» n .

IatS ii numeste pe oameni iarasi pamint.

Apoi, ca sa nu socotesti ca e vorba aici chiar de pamint, pentru ca

1-a numit de trei ori pe oameni pamint, Scriptura zice :

*Pentru ca orice trup isi stricase calea lui pe pamint» 13
.

Nici acum nu i-a invrednicit cu numele de om, ci prin cuvintul «trup»

vrea sa ne arate ca nu despre pamint e vorba, ci despre oameni imbracati

in tntp, care se istovesc pe ei insisi in fapte pamintesti. Ca are obiceiul

Sfinta Scriptura, asa precum de multe ori am spus dragostei voastre, sa

12. Vac, G, 12.

13. t'ai\, (i, 12.
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numeaiscd trupuri pe col ru glnduri tiupc§ti, pe col rare nu gtmlesc nlmic

inalt, precum spune si fericitul Pave] : «$i cei cc sint In trup nu pot sd

placet lui Dumnezeu* 14
.

— Ce ? Cel care grSieste cuvintele acestea nu era in trup ?

— Dar Pavel nu vrea s5 spunS c3 aceia care sint in trup nu pot pIS-

cea lui Dumnezeu, ci cei care nu spun o vorbS de virtute, cc-i care gin-

desc cele trupesti, cei care sint subjugati de placerile trupului si nu se

Ingrijesc deloc de sufletul netrupesc si spiritual.

Prin cele spuse pina acum, dumnezeiasca Scriptura ne-a aratat mul-

timea paoatelor, covirsirea rautatii, minia cumplita a lui Dumnezeu ,• ne-ii

mai aratat ca din pricina faptelor nelegiuite ale oamenilor i-a nuinil

de trei ori pamint §i ca, numindu-i trup, i-a lipsit de numele de 0111, nu

mele ob?tesc al firii omenesti, iar prin cele ce spune de acum iiminlr

ne arata nespusa iubire de oameni a lui Dumnezeu si covirsitorul l.iu

pogoramint.

—
• Ce spune ?

«£i a zis Dumnezeu lui Noe» 15
.

Ill

Ce bunatate co\'irsitoare ! Dumnezeu vorbeste cu Noe, ca de la prie-

ten la prieten, despre pedeapsa pe care are s-o aduca peste neamul omc-

nesc si spune :

«Vremea oricdrui om a venit inaintea Mea, ca s-a umplut pdmintul

de nedieptatea lor. $i iata Eu ii voi pierde pe ei $i paminlul» 16
.

— Ce inseamna : «Vremea oricdrui om a venit inaintea Mea» ?

— «Am aratat, spune Dumnezeu, multa indelunga rabdare, multii

ingaduinta ; nu voiam sa aduc pedeapsa pe care am s-o aduc ; dar pen-

tru ca inmultirea cumplita a paoatelor lor a adus peste ei vremea, trebuio,

deci, s3 pun slir§it, sa curm rautatea lor, ca sa nu mearga mai departe.

«Vremea oricdrui om a venit inaintea Mea». Vezi ca §i aici graiesLe

ca si mai inainte. Mai inainte spusese : «Oricine cugetd» xl
; aici : "ori-

cdrui om». Toti erau intelesi, spune Dumnezeu, sa se indrepte spre la-

radelegi §i nu puteai gasi in atita multime de oameni pe unul care sa

aduca vorba de virtute».

14. Rom., 8, 8.

15. Fac, 6, 13.

16. Fac, G, 13.

17. Fac, G, .'.).

srnitiil ln.'iii ( in I'll ilc Aur
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cVrcnwu oiiitirul o/n a venit inaintea Mcu, adica a sosil timpul

cind trebuie sa tai, cu a& opresc intinderea buboiului. Vremca oricarui

om a venit inaintea Mca. A§a au sSvirsit nelegiuirile, ca si cum nu i-ar

fi vazut nimeni, ca si cum nimeni n-ar avea sa-i traga la raspundere

pentru faradelegile lor ! Nu s-au gindit ca nimic nu-Mi poate ramine

tainuit Mie, Care le-am daruit viata, Care le-am dat trup si suflet si atitea

bunStSti- Deci vremea oricarui om a venit inaintea Mea».

Apoi, ca si cum s-ar indreptati inaintea dreptului Noe, Dumnezeu ii

aratS. ca mul^imea pacatelor lor L-a adus la atita minie, zicind : «S-a

umplut pamintul de nedreptatea lor». «Au lasat ei la o parte vreo fapta,

spune Dumnezeu, care sa nu duca la pacat ? Atit de mult s-a inmulti't pa-

catul, ca s-a revarsat ?i s-a umplut de rautate tot pamintul. De aceea

am sa-i pierd si pe ei si pamintul. $i iatd Eu ii voi pierde ?i pe ei ?i pa-

mintul. Pentru ca ei, prin faptele lor nelegiuite, luindu-o inainte, s-au dus

pe ei insisi la pieire, de aceea aduc peste ei prapad desavirsit si-i pierd

si pe ei si pamintul, pentru ca pamintul sa poata primi curatire, ca sa

se curateasca de murdaria atitor pacate».

Gindeste-mi-te, deci, cum trebuie sa-i fi fost sufletul dreptului Noe
la auzul acestor cuvinte spuse de Stapin ? Desi se stia plin de virtute,

totusi nu putea primi fara stringere de inima cele ce i se spuneau.

Dreptii sint iubitori si prefera sa sufere cu usurinta orice pentru mintu-

irea celorlalti. Era, oare, cu putinta ca, la auzul acestor cuvinte, sa nu

cadd doborit de durere acest minunat barbat, cind isi inchipuia cu min-

tea pieirea tuturora, distrugerea intregii zidiri si cind poate nici pe el

nu-1 astepta vreun bine ? Nu stia inca nimic de soarta lui. Dumnezeu,

insa, ca sa nu-i turbure cugetul, ci ca Noe sa poata avea o mica mingi-

iere in mijlocul unei tristeU atit de mari, dupa ce i-a aratat cit de mare

era rautatea oamenilor si ca timpul II sileste sa le faca o taietura adinca,

ii spune lui Noe : «Pe aceia ii asteapta prapadul obstesc».

«Dar tu fa-ti o corabie» 1S
.

— Ce inseamna : «Dar tu» ?

— «Pentru ca tu, ii spune Dumnezeu, n-ai luat parte la rautatea lor,

ci ti-ai dus intreaga viata cu virtute, pentru asta iti poruncesc sa-ti faci

o corabie.

Din lemne neputrezitoare in patru muchii. Despart'ituri vei face prin

corabie $i o vei unge pe dinduntm $i pe dinafara. cu smoald. Sa fie lun-

gimea corabiei de trei sute cofi, ldtimea de cincizeci ?i indlfimea de trei-

zcci. Vei incheia corabia bine, in sus o vei face de un cot, iar u$a o vei

18. Far., G, 14.
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face pe ldturi ; si o vei face cu trei rinduri ; eel de jos, al doilea si al

treilea» 19
.

UitS-te la pogorSmintul lui Dumnezeu, la puterea Lui nespusS si la

iubirea Sa de oameni, care dep&seste orice cuvint

!

Poruncindu-i lui Noe sa facS corabia si arStindu-i cum s-o intoc-

measca, cu ce latime si cu ce inaltime, Dumnezeu Isi arata purtarea Sa

de grija fat& de el si-1 mingiie nespus de mult, pentru cS facerea cora-

biei ii dadea nadejdea mlntuirii ; in acelasi timp, insS, Dumnezeu voia

ca prin corabia, care se construia, s§-i faca §i pe cei ce faeuserS atitea

pacate sa se gindeasca la faptele lor si s3 se pocSiasca, pentru ca sS nu
faca cunostinta cu minia Lui. Facerea corabiei le lasa vreme foarte multa

si indestulStoare de pocainta, care ar fi putut sa-i induplece sa-si in-

drepte greselile, dacS n-ar fi fost niste oameni farS judecatS. Intr-adevSr,

era firesc ca fiecare din ei, vSzind pe drept cioplind la corabie, sS-1 in-

trebe pentru ce o face ; si cunoscind astfel minia lui Dumnezeu sS-si dea

seama de pacatele lor, daca ar fi voit. Dar aceia n-au cistigat nimic nici

din facerea corabiei , nu pentru cS n-au putut, ci pentru cS n-au vrut.

IV

Asadar, dupa ce Dumnezeu i-a poruncit dreptului Noe cum s5 faca

corabia, ii vorbeste si de felul pedepsei, pe care avea s-o aduca" peste

omenire si-i spune : «Tu fa corabia dupa cum ti-am poruncit ; iar Eu,

dupS ce o vei termina, te voi feri de orice primejdie pe tine si pe ai tai !»

«Iai Eu iatd voi aduce potop de apa pe pdmlnt ca sa. pierd tot trupul

in care esfe duh de viafd sub cer ; si toate cite voi fi pe pdininf vox

muri» 20
.

Vezi cS si prin amenintarea cu care ii amenint& pe oameni Dumne-
zeu arata cit de mari erau pacatele oamenilor. «Cu aceeasi pedeapsS,

spune Dumnezeu, voi lovi si pe oameni si pe animale. Pedeapsa nu va

face nici o deosebire intre oameni si animale, pentru ca oamenii si-au

trSdat puterea de stapinire pe care o aveau si au ajuns tot asa de rSi ca

si necuvintStoarele. Voi aduce potop de apa, ca sd pierd tot trupul de

sub cer, in care este duh de viatd. Vor pieri dobitoacele, pasSrile, fiarele,

animalele cu patru picioare si toate cite sint subcer». Si ca sa afli ca nu

va ramine riimic pe pamint, Dumnezeu spune : *$i toate cite vor fi pe

pdmintvor muri».

19. Fac, 6, 14—16.
20. fac, 6, 17.
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«Lumoa, spuno Dumnezeu, are, deci, nevoie de o curfitire i dar asta

s3 nu te turburo, srt nu-ti lntunece mintea ! VSzind eft nu se vindeca" ra-

nele lor, vreau s<i opresc valurile rautatii, ca sa nu-i fac vinovati de o

pedeapsa $i mai mare. De aceea si acum, voi continua cu iubirea Mea
de oaineni ,• voi amesteca bunStatea cu mlnia Mea si asa voi pedepsi, ca

pedeapsa sa n-o simta, sa fie fara durere. Nu ma gindesc la marimea pa-

catelor lor, nici la meritele unora din ei, ci la viitor ; vreau sa le dau

ucestora o pedeapsa potrivita, ca sa-i scap pe cei din viitor de orice va-

tarnare. Nu te intrista, nici nu te turbura, cind auzi acestea. Da, aceia vor

primi o pedeapsa cuvenita pacatelor lor, dar

«Cu tine voi face legamint» 21
.

Voi incheia cu tine legamint, pentru ca toti cei dinainte au fost ne-

vrednici si n-au vrut sa tina seama de poruncile Mele. Cei intii-zidit a

primit de la Mine atitea binefaceri ; dar, fiind inselat, Mi-a calcat porun-

cile. Iarasi, Cain, fiul lui, a cazut chiar in adincul pacatului ; de aceea a

si primit o pedeapsa vesnica, insotita de blestem. Dar nici cu aceste pe-

depse oamenii de mai tirziu nu s-au inteleptit ; dimpotriva, au facut si

mai multe si mai mari pacate, incit nici nu le-am mai facut genealogia.

Mai tirziu am gasit pe Enoh, care pastrase icoana virtutii
;
pentru viafa

lui curata 1-am mutat de pe pamint. Asia, pentru a arata celor ce vor sa-

virsi fapte de virtute rasplatile mari de care vor fi invredniciti ; am voit

s3-i fac pe oamenii de dupa el sS-i rivneasca via^a si sa mearga pe ace-

easi cale cu el. Asadar, pentru ca toti oamenii s-au indreptat spre pacat

si pentru ca numai pe tine, intr-o multime atita de mare de lume, te-am

gasit in stare sa indrepti greseala stramosului tau, cu tine voi face lega-

mintul Meu. Faptele savirsite de tine te arata vrednic de a primi porun-

cile Mele».

Apoi, pentru ca nu cumva dreptul Noe, la auzul acestor cuvinte sa

se intristeze ca numai el singur are sa scape de potop, il mingiie, ca sa

spun asa, si-i zice iarasi

:

*$i vei intra in corabie tu $i fiii tai ?i femeia ta $i femeile iiilor tai

cu tine» 22
.

Cu toate ca acestia erau departe de virtutea dreptului, totusi nu

erau cuprinsi de covirsitoarea rautate a celorlalti oameni. De altfel, pen-

tru doua pricini au fost scSpati de la inec : una, in cinstea dreptului Noe ,

este obiceiul iubitorului de oameni Dumnezeu sa cinsteasca pe robii

S3i, dSruind, de dragul lor, altora mintuire, a§.a cum a facut pe vremea

21. Far., fi, 18.

22. Par., 0, 18.
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fericitului Pavel, dascalul lumll, care a slobozlt prcUitlndenl razele in-

vafciturii sale. Pavel era dus la Roma. Pe mare s-a pornit furtuaa cum-

plita ; toti cei din corabie se temeau cS nu vor mal scapa cu via^a > nu

mai aveau nici o nSdejde din pricina grozSviei furtunii. Atunci Pavel i-a

chemat pe to|i §i le-a spus : *Curaj, barbatf 1 Nici un saflet dintre noi

nu va pieri, afara de corabie. Mi-a stat inainte in aceastd noapte inge-

rul lui Dumnezeu, al Camia sint si-I slujesc, zicindu-mi .- «Nu te feme,

Pavele, Dumnezeu ti-a daruit pe totf cei ce sint cu tine in corabie» 23
. Ai

vazut ca virtutea lui Pavel a fost pricina mintuirii celorlalji ? Dar mai
bine spus, nu numai virtutea lui Pavel, ci si iubirea de oameni a Stapi-

nului. Tot asa si acum ,• aceasta e cea dintii pricina ca au scapat do la

inec cei ai lui Noe. A doua pricina, ca a voit Dumnezeu sa lase o riidii-

cina, un aluat al neamului omenesc, ce avea sa vina dupa potop ,• nil

pentru ca nu putea Dumnezeu sa faca din nou, ca la inceput, din un om
neamul omenesc, ci pentru ca asa a voit, mergind pe urmele bunaMtii

Lui.

V
Vezi si din cele ce-au urmat bunatatea lui Dumnezeu. DupS cum

atunci cind a amenintat cu pedeapsa, a spus ca are ^sa piarda impreunti

cu neamul omenesc si dobitoacele si tiritoarele si pasarile si fiarele, tot

asa si acum, din pricina dreptului Noe, porunceste sa fie aduse in cora-

bie si din aceste animale cite o pereche de fiecare neam, ca sa fie sd-

minta §i pirga a multimii de vietuitoare de dupa potop.

«£i din toate dobitoacele, spune Scriptura, si din toate fiarele si din

tot trupul, sd iei in corabie cite doua din toate ca sa le hrdnesti cu tine,

parte barbdteascd si parte femeiascd sd fie. £i din toate pasarile zburd-

toare dupa neam si din dobitoace dupa neam si din tiritoarele care se

tirdsc pe pdmint dupa neam, cite doua din toate sa intre cu tine, sd se

hraneascd cu tine, parte barbdteascd si parte femeiascd» 2i
.

Nu trece, iubite, cu usurinta peste aceste cuvinte ! Gindeste-te cc

bataie de cap a fost pentru dreptul Noe, cind s-a gindit ca trebuia sa"

aiba grija de toate aceste vietuitoare ! Nu-i era de ajuns lui grija de

so^ie, de copii si de femeile acestora, dar i-a mai adaugat si grija si

hrana atitor neeuvintStoare !

Asteapta, ins§, putin si vei vedea bunatatea lui Dumnezeu ! Vei ve-

dea ca-i usureazS dreptului grija pusS in spatele sau !

23. Fapto, 27, 22—24.
21. ; dr., 6, 19—20.
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«#/ /(/ .va-// /t'/( ti Bpuno Dumnezeu, din toate bucatcle din care mln-
c.'«/7, sii lc udunl la tine, ca sti-ti fie pe $i lor de mlncare» 2S

.

«Sa 11 u soeolesli, ii spune Dumnezeu, cS n-am grija de tine ! lata l\i

poruncesc sa aduci In corabie tot ce trebuie pentru hrana ta si pentru

lirana animalelor, ca nici voi sa nu suferi^i de foame si de strimtorare, si

nici animalele sa nu piara, neavind hrana potrivita».

«£i a iacut Noe toate cite i-a poruncit lui Domnul Dumnezeu. A$a
a fcicut» 26

.

Vezi-mi iara?i §i aici ce mare este lauda lui Noe ! «Noe a iacut

toate cite i-a poruncit lui Domnul Dumnezeu». Noe n-a indeplinit o po-

runoa, iar pe alta a lasat-o, ci a facut tot ce i s-a poruncit. $i &a$a a fd-

cut», cum i s-a poruncit. N-a lasat nimic la o parte, ci pe toate le-a-mpli-

nit. A aratat si cu fapta, ca a meritat pe buna dreptate bunavoin|a Sta-

pinului. Cite cununi nu merits marturia data dreptului de dumnezeiasca
Scriptura ! Poate fi, oare, om mai fericit decit omul aoesta, care a adus

la indeplinire toate poruncile lui Dumnezeu, care a dat atita ascultare

celor ce i se poruncisera ? Nu !

$i ca sa vezi ca Noe a meritat ca Facatorul universului sa-i spuna

toate acestea mai dinainte, asculta cele ce urmeaza !

«§i a spus Dumnezeu lui Noe : «Intrd tu $i toatd casa ta in co-

rabie» 21
.

$i ca sa cunoa^tem ca Dumnezeu il mintuie pe dreptul Noe nu nu-

mai prin har, ci ca ii da si rasplata pentru ostenelile si virtutea sa, zice :

«De aceea ifi poruncesc sa intri in corabie cu casa ta,

Ca te-am vdzut drept inaintea Mea in neamul acesta» 2S
.

Mare si vrednica de credinta marturie ! Poate fi, oare, o marturie

mai mare decit marturia data dreptului de Creator, de Cel Ce 1-a adus

la existenta ? «Cd te-am vdzut, ii spune Dumnezeu, drepf inaintea Mea».

Aceasta este adevarata virtute ! Cind e facuta inaintea lui Dumnezeu si

cind ochiul eel ce nu poate fi inselat o spune.

Apoi iubitorul de oameni Dumnezeu, ca sa ne invete masura drep-

ta^ii, pe care o cerea atunci de la dreptul Noe — ca Dumnezeu nu vrea

ca fiecare sa aiba aceeasi masura de virtute, ci diferita dupa timp —
zice : *Ca te-am vdzut drept inaintea Mea in neamul acesta, care s-a

abatut atita spre pacat ; in neamul acesta viclean, care s-a aratat atit

25. Fac, 6, 21.

26. Fac, 6, 22.

27. Far., 7, 1.

28. /'«., 7, I.
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de nerecunoscStor. Pe tine te-am vdzut diept ; numai pe tine te-am gasit

recunoscator, numai pe tine te-am vazut preocupat de virtute ,• tu sin-

gur te-ai aratat drept inaintea Mea, in timp ce tofi ceilalfi piereau ; de

aceea ifi poruncesc sa intri in corabie cu toata familia ta ,• din animalele

curate iti poruncesc sa iei cite sapte perechi».

Din pricina ca mai inainte ii spusese, far& sa precizeze, sa ia cite o

pereche din toate, de aceea acum ii spune :

«Din animalele curate ia cite sapte perechi, iar din cele necurate cite

doud perechi, parte barbateasca $i parfe femeiasca» 29
.

Apoi, ca sa ne arate pricina, a adSugat

:

«Ca sa. pdstrezi saminta pe tot pamintul» 30
.

Merits acum sS cercetam si sa vedem de unde §tia dreptul Noe care

animale erau curate si care necurate. Nu se facuse inca deosebirea, pe

care a facut-o mai tirziu Moise in legea data iudeilor.

— De unde, dar, stia Noe ?

— O $tia prin el insusi, mi^cat de invatStura pusa de Dumnezeu in

firea lui ,• pe linga asta i-a mai spus-o si ratiunea lui. Ca nimic din cele

facute de Dumnezeu nu-i necurat. Cum putem numi necurat ceva din

cele ce au fost create, cind chiar de la inceput dumnezeiasca Scriptura

a hotarit $i a spus : «A vdzut Dumnezeu toate cite a fdcut ?i iata erau

bune Ioarte» 31 ? Deosebirea aceasta au fScut-o mai tirziu oamenii sin-

guri. $i ca e adevarat lucrul acesta gindeste-te ca inca si acum in unele

locuri unii oameni socotesc necurate si neingaduite de lege unele ani-

male, pe care altii, in alte locuri, le socotesc curate si le manlnca. Obis-

nuinta i-a dus la socotinta aceasta. Tot asa si atunci ; cunostinta pusa in

el de Dumnezeu 1-a invatat pe dreptul Noe, care animale erau bune de

mincare si care erau necurate , nu in realitate necurate, ci socotite ne-

curate. Te intreb : Pentru ce socotim necurat magarul, care nu se hra-

neste decit cu semin^e, dar socotim bune de mincare alte animale cu

patru picioare care se hranesc cu lucruri necurate ? Astfel, cunostinta

data de Dumnezeu omului i-a fost lui Noe dascal. Dar mai putem spune

si altfel, ca chiar Dumnezeu, Care i-a dat porunca aceasta, i-a aratat care

animale sint curate si care necurate. Dar am vorbit destul despre ani-

malele curate si necurate.

29. Fac, 7, 2.

30. Fac, 7, 3.

31. Fac, 1, 31.
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VI

Ni se piine, tnsii, lara$i o altci intrebare : Pentru ce i-a poruncit sa

ia riin animalele necurate cite douS perechi, iar din cele curate cite

sapte ? $i alta intrebare •. Pentru ce nu sase sau opt, ci .sapte ?

Poate ca am sa lungesc mult cuvintul ; dar daca nu sinte^i obositi

si voiti, am sa spun pe scurt dragostei voastre si despre acestea cele

ce-mi va haraz-i harul lui Dumnezeu.

Multi spun fel de fel de basme in privinta asta ; si, pornind de aici,

demonstreaza ca trebuie pazite anumite numere. Dar nu e vorba de

nici o observare de numere ! Curiozitatea nelalocul ei a oamenilor in-

c(>rca sa plasmuiascS aceste observari ; asta a si dus la nasterea celor

mai multe erezii, dupa cum prea bine stiti. Sint in Scripturi foarte multe

locuri — ca sa vedeti ca avem indestulatoare argumente ca sa inchi-

clem gura celor care talmacesc Scriptura cu propriile lor ginduri — in

care gasim numar de perechi. Cind Hristos i-a trimis pe ucenici, i-a

trimis cite doi, si erau de toji doisprezece. Apoi numarul Evangheliilor

este patru. Dar va spun de prisos lucrurile acestea, pentru ca dragostea

voastrS a fost invatata sa-si astupe urechile cind graiesc niste oameni

ca acestia.

Trebuie, insa, neaparat sa va spun pentru care pricina a poruncit

Dumnezeu lui Noe sa ia in corabie cite sapte perechi din animalele

curate.

Dumnezeu i-a poruncit dreptului Noe sa ia din animalele curate

mai multe perechi, nu numai una singura, pentru ca el si cei impreuna

cu el sa aiba oarecare mingiiere din folosinta carnii lor. $i iarSsi, daca

vreti sa aflati pentru ce Dumnezeu i-a poruncit lui Noe sa ia cite sapte

perechi, aflati ca pricina aceasta este cea mai mare dovada a gindului

eel iubitor de Dumnezeu al lui Noe. Iubitorul de oameni Dumnezeu cu-

nostea virtutea barbatului ,• stia ca Noe, care era om drept, care se

bucurase din partea Stapinului de o atit de mare iubire de oameni,

scSpindu-1 din acel cumplit vifor, ei bine, Dumnezeu stia ca, dupa ce

Noe avea sa scape de nenorociri, dupa ce avea sa fie slobozit de se-

derea in corabie, avea sa-si arate fata de Stapin recunostinta sa, adu-

( indu-I jertfe de multumire din animalele curate care se aflau cu el in

corabie. Deci ca Noe sa nu desperecheze singurele perechi pe care le-ar

fi avut in corabie, cind avea sa-I aduca jertfa, Dumnezeu, stiindu-i mai

dinninte gindul eel plin de recunostinta, i-a poruncit sa bage In corabie
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cite saple perechi din flecare neam de pasflrl, pentru ca la terminarea

potopului si Noe sa-si indepllneasca glndul si sS nu desperecheze sin-

gurele perechi ce le-ar fi avut din zburStoare si din celelalte animale.

Ati aflat, dar, pricina pentru care Noe a primit porunca" sS ia cu el

sapte perechi. SS nu ingSduiti, deci, pe cei care tncearcS sa spuna basme
cind tilcuiesc Dumnezeiasca Scriptura, pe cei care introduc in dumne-
zeiestile dogme propriile lor ginduri.

Dupa ce Dumnezeu a rinduit toate ISmurit si despre pasari, si

despre animalele curate si despre cele necurate si despre hranirea lor, ii

spune dreptului Noe :

«Ca inca sapte zile si iatd Eu voi aduce ploaie pe pdmint patruzeci

de ziie ?i patruzeci de nopti : ?i voi $terge de pe fafa pamintului toatrt

viefuitoarea, pe care am iacut-o, de la om $i pind la dobitoc» 32
.

Vezi si in cuvintele spuse acum covirsitoarea bunatate a lui Dum-
nezeu ! I-a ingaduit pe oameni atita vreme, iar acum le spune de potop

cu sapte zile mai inainte, voind ca prin frica sa-i faca mai intelepti %ii sJi-l

aduca la pocainta. Ca le spune de potop mai inainte, . tocmai ca s<1 nu

aduca peste ei potopul, gindeste-mi-te la nineviteni ! Si ai sa vezi cita-

deosebire intre unii si altii ! Cei de pe timpul lui Noe auzisera vreme
de atitia ani ca prapadul este la usa si nici asa nu s-au departat de r3u-

tati ! Ca obisnuim sa ne trindavim cind vedem ca pedeapsa se tot aminci

si zaboveste ; dar cind vedem ca nenorocirea e aproape de noi, atunci

ne smerim $i cautam sa ne schimbam. Asta s-a intimplat cu ninevitenii.

Cind au auzit ca «inca trei zile $i cetatea Ninevi va fi nimicita» 33
, nu

numai ca nu s-au deznadajduit, ba dimpotriva s-au desteptat la auzul

acestor cuvinte ,• s-au departat de pacate asa de mult si si-au mSrturisit

pacatele cu atita cainta, ca au intins marturisirea si la animale ; nu cu

s-au marturisit animalele — cum ar putea-o face cind nu pot vorbi ? —

,

ci pentru ca prin animale sa atraga asupra lor mila bunului Dumnezeu.

Scriptura ne spune ca dupa ce a fost propovaduit postul, imparatul a

poruncit ca sa nu se atinga nici de mincare, nici de apa dobitoacele,

boii ?i toate necuvintatoarele ; toti oamenii atunci s-au imbrScat in

sac si insu^i imparatul, eel ce sedea pe tron, s-a marturisit cu mare

cainta, cu toate ca nu stiau de au sa scape sau nu de pedeapsS. Ca spu-

neau : «Cine $tie dacd ii va pftrea rdu lui Dumnezeu de rdul care a spus,

cd arc sa ni-1 faca noua ?» 34

32. Vuc, 7, 4.

33. lona, 3, 4.

34. luna, 3, 0.
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VII

Ai vtizut iiiimn simtiloare a barbarilor ? Ai vazut cS acele citova

zile nici nu i-au facut mai trindavi, nici mi i-au dus la deznadejde ? Vezi-i

cicum si pe cei de pe timpul lui Noe ! Dupa ce auzisera de potop atifia

ani, li s-a mai spus ca dupa sapte zile va veni potopul ; dar ei nici asa

nu s-au Intors, ci au ramas nesimtitori. De aici trebuie sa marturisim

c5 vointa noastra este pricina tuturor relelor. lata, au fost oameni, si

unii si altii. Au avut aceeasi fire, dar nu si aceeasi vointa. De aceea

nici soarta lor n-a fost la fel ,• unii au scapat de prapad, ca bunul Dum-

nezeu, pentru iubirea Sa de oameni, a socotit indestulatoare pocainta

lor ,• ceilalti s-au inecat si au fost dati prapadului.

«/ncd ?apte zile $i voi aduce ploaie pe pamint». Apoi, vrind sa le

mareasca frica, le-a spus : «Patmzeci de ziie $i patruzeci de nopti».

Ce ? Nu-i era cu putinta lui Dumnezeu, daca voia, sa aduca toata

ploaia intr-o singura zi ? Dar pentru ce vorbesc eu de o singura zi ? ln-

tr-o clipita ! Dar anume a facut asta, ca sa le mareasca frica si sa le dea

in acelasi timp si prilej ca macar acum, cind primejdia batea la usa,

sa scape de pedeapsa.

«$i voi $terge de pe fata pamintului toata. viefuitoarea, pe care am

facut-o, de la om pma la dobitoc*.

Vezi ca le spune de potop mai dinainte ; o data, de doua ori ; dar

nici nu le pasa ! Dumnezeu a facut toate acestea, pentru ca sa ne arate,

ca pe buna dreptate a adus peste ei o pedeapsa atita de mare si pentru

ca nici un om, din cei fara judecata, sa nu poata huli si sa spuna : «Daca

Dumnezeu ar fi aminat pedeapsa, s-ar fi departat de pacate si s-ar fi

intors la virtute !» Asta e pricina ca ne face cunoscut numarul anilor si

porunceste facerea corabiei. Si dupa toate acestea, le mai spune si mai

inainte cu $apte zile de potop, ca sa lege limba cea nerusinata a celor

ce ar fi voit sa vorbeasca fara sa gindeasca.

«$i a facut Noe toate cite i-a poruncit lui Domnul Dumnezeu» 35
.

lata ca Dumnezeiasca Scriptura lauda si acum recunostinta si ss-

cultarea dreptului Noe ! Ne spune ca Noe n-a lasat nimic la o parte din

ce i s-a poruncit ,- ci, plinind toate, a dat si prin asta dovada de

virtutea sa.

:i."j. i
!w., 7, r>.
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VIII

Sa imitam, dar, si noi pe dreptul Noe. Sa ne sirguim sa implinim po-

runcile date noua de Dumnezeu. Sa nu dispretuim legile date noua de

El, ci sa le avem vii in minte, ca sa ne grabim spre savirsirea lor. Sa

nu rinduim cu trindavie mintuirea noastra, mai ales acum cind ni se

cere cu mult mai mare masura de virtute, cu cit ne bucuram $i de mai

mari daruri. De aceea si Hristos spunea : «Dacd nu va prisosi dreptatea

voastrd mai mult decit a cdrturarilor si fariseilor, nu ve\i intra in impa-

ratia cerurilor» 36
. Sa ne judecam pe noi insine si sa nu treeem cu usu-

rinta pe linga aceste cuvinte. Sa ne gindim cit de mare pedeapsa ii as-

teapta pe cei care nu numai ca nu se straduiesc sa-i intreaca pe cartu-

rari si farisei, ci ramin chiar in urma lor ; cu nici un chip nu vor sa

inceteze cu du§mania ce-o poarta semenilor lor ; nu vor sa nu se mai

jure si nici nu vor sa-si opreasca privirea de la privelisti vatamatoare.

§i doar Stapinul ne porunceste ca nu numai sa induram cu curaj ne-

dreptatile ce ni le fac al^ii, ci sa-i si miluim pe cei ce ne fac rau. «Cel

care vrea sa se judece cu tine, spune El, si sa-ti ia haina, lasd-i si ca-

masa» 37
. Noi, dimpotriva, adeseori chiar incercam sa facem rau aproa-

pelui sau chiar sa ne razbunam pe eel ce ne-a facut ran, desi ni s-a po-

runcit sa iubim nu numai pe r~ ; r-e ne iubesc, — «cd aceasta o fac si

vamesii» 3S — , ci sa iubim si pe cei ce ne urasc ,• noi, insa, nu iubim cu

dragoste egala nici pe cei ce ne iubesc. De asta pling si ma tinguiesc

cind vad ca e atit de rara virtutea, iar pacatui « .utinde zi de zi. Pling

si ma tinguiesc ca nici frica de gheena nu ne curma pornirea noastra

spre pacat si nici dorul de imparatia --'irilor nu ne indeamna sa apu-

cam pe calea virtu|ii, ci cu totii, ca sa spun asa, ne luam unii dupa al^ii

ca oile. Nu ne gindim nici la ziua cea infricosatoare, nici la legile date

noua de Dumnezeu, ci innebuni^i cu totii dupa parerea buna a oameni-

lor si porniti la vinatoarea laudelor lor, nici nu mai vrem sa auzim de

Evanghelia care spune : «Cum putefi crede, cind primifi slavd de la

oameni si nu cautati slava de la unicul Dumnezeu ?» 39
. Dupa cum cei

care sint indragostiti de slava omeneasca pierd cu totul slava data de

Dumnezeu, tot asa cei care urmaresc slava data" de Dumnezeu nu sint

lipsiti nici de slava omeneasca. Insusi Stapinul a fagaduit asta mai di-

nainte, spunind : tCautafi mai intii imparatia lui Dumnezeu si acestea

36. Mafei, 5, 20.

37. Matei, 5, 40.

38. Matei, 5, 46.

39. loan, 5, 44.
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toate se vor adauga voud» 40
. Toate acestea merg dupa eel ce doreste

imparStia lui Dumnezeu. Cel care isi indreapta aripile mintii intr-acolo

dispretuieste fericirea de aici, ca si cum n-ar fi. Ochii credintei nici nu

s*mt cele vazute, cind privesc acele bunStati nespuse. Atit e de mare

deosebirea intre unele si altele. Dar nu vSd pe nimenea ca prefera pe

cele nevSzute in locul celor vazute. De asta sint trist, de asta mi-i ne-

contenit inima indurerata, ca nu ne-a invStat minte nici viata, nici fa-

gaduintele lui Dumnezeu si nici maretia darurilor nu ne-a fScut sS ne

mutSm dorul spre imparStia cerurilor, ci, tirindu-ne inca pe pamint,

preferam in locul celor ceresti pe cele pamintesti, in locul celor viitoare

pe cele trecatoare, in locul celor vesnice pe cele ce pier inainte de a

aparea, in locul bucuriei vesnice bucuria cea vremelnica, in locul acelor

fericiri ve§nice §i fara sfir§it fericirea aceasta scurta din viata de aici.

$tiu ca va pi§c auzul cu cuvintele acestea, dar iertati-ma ! Vi le spun

dorindu-va mintuirea voastra. Vreau sa va pise mai degraba aici pu^in,

ca sa fugiti de pedeapsa vesnica, decit sa va incint putin si sa suferiti

osinda vesnica. Daca aji asculta de cuvintele mele, a{i alunga tristetea

care v-a cuprins mai inainte sufletul. Mai ales acum, cind a ramas pu^in

din postul de patruzeci de zile, veti putea sa va sterge^i si pacatele si

sa atrageti asupra voastra si multa iubire de oameni a lui Dumnezeu.

StSpinul n-are nevoie de multe zile. ^'"i de vreme indelungata
;
daca

voim, putem indrepta mult pacatele noastre chiar in aceste doua sap-

tamini. Daca ninevitenii au meritat atita mila, pentru ca s-au pocait in

trei zile, apoi cu mu] 1 — u mult noi nu vom fi trecuti cu vederea ! Numai
sa aratam adevarata pocainta si sa pornim pe calea care duce la vir-

tute, intorcindu-ne de la pacate. <^a si despre aceia, despre nineviteni

adica, Dumnezeiasca Scriptura da marturie, graind asa : «A vazut Dum-
nezeu ca fiecare s-a depdrtat de la calea lui cea rea» 41

. Asadar, daca

Dumnezeu va vedea ca si noi ne intoarcem spre virtute, depSrtindu-ne

de rau si grabindu-ne spre facerea faptelor bune, va primi si intoarcerea

noastra ? si, slobozindu-ne de povara pacatelor, ne va da darurile Lui.

Nu dorim noi atit sa scapam de pacate, nu ne dorim noi atit mintuirea,

cit se sileste si se grabeste Dumnezeu sa ne scape de pacate si sa ne

mintuiasca. De asta, va rog, sa ne trezim mintea noastra, s§ ne cerce-

tam, pe noi inline, ca sa vedem daca am facut vreo fapta buna pina

acuma, daca am folosit ceva din aceste dese cuvinte de invatatura, daca

am cules vreun fruct, ca sa imbunatatim starea semenilor no^stri, daca

am indreptat vreunul din pacatele noastre, daca din sfaturile mele de

40. Mate/, 6, 33.

41. Iona, 3, 10.
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fiecare zi am cules vreun indemn spre filosofie. Fiecare sa caute sa

adauge alte fapte bune la cele s&virsite pina acum si niciodata sa nu
puna capat acestei frumoase lucrari. Iar daca cineva, biruit de obisnu-

inta, vede ca staruie in aceleasi pacate, sa-si sileasca sufletul ca sa pe-

depseasca o astfel de trmdavie ; sa nu ingaduie sa mearga mai departe :

sa-si opreasca aid raul obicei, sa taie pornirea spre pacat, sa puna friu

gindului. Sa se gindeasca la ziua cea infricosatoare. Sa se gindeasca

la aceea ca se impartaseste de la aoeasta infricosatoare Masa ! Sa se

gindeasca la stralucirea focului, care sare de pe sfinta Masa si la pu-

terea ei arzatoare. Sa se gindeasca la marea cur5tie sufleteasca a celui

ce se apropie de sfinta Masa ! Sufletul trebuie sa-i fie curat de orice

murdarie, de orice pata ; sa se departeze de tovarasia gindurilor rusi-

noase ! Daca ne vom pregati asa in aceste zile, care ne-au mai ramas

pina la Pa§ti, curatindu-ne cit ne va sta in putinta, vom putea sa ne

impartasim si aici cu infricosatoaxele taine si vom fi invredniciti si de

bunata^ile cele nespuse, cu harul si iubirea de oameni a Domnului nos-

tru Iisus Hristos, cu Care Tatalui impreuna cu Sfintul Duh, slava, pu-

tere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.
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«Iar Noe era de §ase sute de ani

§i potop de apa s-a facut pe pamint» 1

I

Vreau sa va vorbesc iarasi de cele ce v-am vorbit ieri dragostei

voastre si sa va pun in fata din nou istoria dreptului Noe. Multa e bo-

cjatia de virtute a acestui drept si se cuvine ca, cercetind incetul cu in-

cetul lotul, dupa puterea mea, sa va imbogatesc si pe voi cu bogatia ei.

Dar incordati-va, va rog, mintea, ca sa nu va scape nici unul din gin-

durile pe care vi le spun.

Mai intii trebuie sa va amintesc unde am oprit ultimul cuvint de in-

vatatura, pentru ca pornind cuvintul de acolo, sa intretes cele spuse

atunci cu cele ce voi spune azi. Asa se vor intelege usor si cele ce am
sli spun acum.

Unde m-am oprit, dar, cu cuvintul de invatatura ?

«5/ a spus Domnul Dumnezeu lui Noe .- «Intra tu $i toatd casa ta

in coiabie, ca te-am vazut drept inaintea Mea ?i in neamul acesta. Din

animalele curate ia cite $apte perechi, iar din dobitoacele cele necurate

cite doua perechi. Ca inca $apte zile $i voi aduce ploaie pe pamint

patruzeci de zile $i patruzeci de nopfi $i voi $terge de pe lata pamin-

tului toatd vietuitoarea pe care am facut-o, de la om pind la dobitoc.

£/ a lacut Noe toate cite i-a poruncit lui Domnul Dumnezeu» 2
.

Aici ne-am oprit si aici am terminal; cuvintul de invatatura. VS
amintiti poate si voi ca am spus dragostei voastre pentru care pricina

a poruncit Dumnezeu sa ia cite sapte perechi din animalele curate si

cite doua perechi din cele necurate. Haide sa tilcuim, deci, cele ce s-au

c • i tit mai departe azi si sa vedem ce ne povesteste Dumnezeiasca Scrip-

tura dupa ce a intrat Noe in corabie. Acum, daca altadata n-am pu-

tut, acum mai cu seama se cuvine sa aratam multa rivna, acum cind

postul imi da prilej sa ma intilnesc mai des cu voi, acum cind am sca-

1. Far., 7, 0.

2. Far., 7, 1
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pal do imbuiburoa cu mincarurl ^' 'It1 pelrororl. Du, ucum putem .sa' ur-

miirini cu mai multii atonic < olo spuse, pentru c<1 mintoti no o Lreaztt !

Dar trebuio neaparat sd va spun inceputul textului cc s-a cilil azi.

«lur Noe era de sasc sute dc ani si potop dc apii s-a fdcut pc pii-

mlnt'> 3
.

Fiji atenti, va rog. Sa nu treceti cu usurinta peste aceste cuvinlo.

Sint purine cuvintele, dar au ascunsa in ele bogatie. Si daca no incoi-

clam mintea, putem vedea si in ele covirsitoarea iubire de oamoni a

Stapinului si intinderea cumplita a rautatii oamenilor.

«Iar Noe era de $ase sute de ani».

Nu fara rost ne-a spus Scriptura numarul de ani al dreplului ; nu

ni 1-a spus ca sa stim de citi ani era Noe, ci pentru ca mai ina'mlo duin-

nezeiasca Scriptura ne spusese ca «Noe era de cinci sutc dc <mi>> '
j :.i

numai dupa ce ne-a facut cunoscut numarul anilor lui Noc, Snipluia
ne-a istorisit ca oamenii erau tare inclinati spre pacat si ci ininloii

omului era indreptata cu staruin{a la rau din tinereje. De arooa .spuno

Dumnezeu : «Nu va rdmine Duhul Meu in oamenii accstia, pentru ca

sint tru.pu.ri>> 5
, vestindu-le mai dinainte cit de tare era supiir.ii I pe oi.

Apoi, ca sa le dea timp indestulator de pocainta, pentru a scapa do jiii-

nia Lui, a spus : «Vor fi zilele lor o suta doudzeci de ani» li

, in loc do :

«Ma voi mai indura de ei dupa cele cinci sute de ani». Da, vremo dc

cinci sute de ani, dreptul Noe n-a incetat, prin numele ce-1 pur La, a io

aminti si a-i indemna ,• daca ar fi voit sa ia aminte s-ar fi deparlat dc

rau si s-ar fi indreptat spre virtute. «Totusi, spune Dumnezeu, iala la-

gaduiese sa ma mai indur de ei inca o suta douazeci de ani , sa inlre-

buinteze timpui acesta cum trebuie, ca sa fuga de pacat si sa imbriiti-

seze virtutea». Si bunul Dumnezeu nu s-a multumit numai cu faqadu-

infa celor o suta douazeci de ani, ci a poruncit si lui Noe sa faoi cora-

bia, pentru ca vederea corabiei sa le trezeasca in chip indeslulator min-

tea, ca nimeni sa nu uite pedeapsa grozava ce avea sa vina pes to cm.

Insusi faptul ca dreptul acesta, care ajunsese pe culmile virlutii, isi

dadea atita silinta sa faca corabia, era indestulator sa bage frica si

spaima in tota cei ce judecau cit de cit si sa-i convingS sa imblinzeasr.'i

pe Stapinul eel atit de bun si atit de iubitor de oameni. Ca trebuio sii

vorbesc iarasi de barbarii aceia — de nineviteni adica — penlrn a ar.it.

i

mai bine si covirsitoarea rautate a oamenilor de pe vremea lui Noo sr

3. Fa':., 7, <>.

-1. Far., r,, 32.
:". Far., r>, 3.

(i. Fur., (',, 3.
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intelepciunci nwirc n nlnevllenilor. Da, stiiplnul noslru in ziua cea in-

fricosatoare, in zluu Judecatiii va aduce in fa|a Sa robi si robi ; cu asa

va face judecaUi celor care s-au bucurat de aceleasi daruri, care an

luat parte la aceleasi bunuri, dar n-au savirsit aceleasi virtu^i. De mullo

ori Dumnezou face comparatie intre neegali, ca sa fie aratata si mai

mare osinda celor ce s-au trindavit. De aceea si in Evanghelie Domnul
spunea : «Bdrbath nineviteni se vox scula la judecatd cu neamul aces t

a

si-1 vor osindi ca s-au pocdit la predica lui Iona , si iatd mai mult decit

Iana este aici» 7
. Aproape ca le graieste asa : «Barbarii aceia de care

Dumnezeu nu s-a ingrijit deloc, care n-au auzit invataturile profetiior,

care n-au vazut semne, care n-au vazut minuni, ci au au'zit cuvintele

nnui om scapat dintr-un naufragiu, cuvinte care puteau sa-i duca la

rnare disperare, sa-i lase nedumeriti, dar sa-i si faca sa-i dispretuiasca

vorbele, ei bine barbarii aceia nu numai ca n-au dispre^uit cuvintele

profetului, ci, cuprinsi de strimtorarea celor trei zile, au aratat o po-

cainta atit de adinca si atit de mare, incit au inlaturat sentin^a pronun-

tata de Stapin asupra lor. «Ninevitenii, spune Domnul, vor judeca nea-

mul acesta, care s-a bucurat de atita purtare de grija din partea lui

Dumnezeu, care a fost hranit cu cartile profetice, care a vazut semne
si minuni in fiecare zi». Apoi Domnul, ca sa arate si covirsitoarea ne-

credinta a iudeilor si nespusa intelepciune a ninevitenilor, a adaugat :

«Ca s-au pocdit la predica lui Iona ; si iatd mai mult decit Iona este

aici». «Ninevitenii, spune Hristos, au vazut un om de rind, pe Iona ;

i-au primit predica si au aratat desavirsita pocainta!» Iudeii, insa, au

vSzut pe Cineva cu mult mai mare decit Iona, au vazut traind impre-

una cu ei pe Insusi Creatorul universului ; L-au vazut facind minuni

multe ?i mari in fiecare zi, L-au vazut curatind leprosi, inviind mortj,

Indreptind betejiciunile oamenilor, L-au vazut alungind demoni, vinde-

cind bolnavi, daruind cu putere multa iertare de pacate si totusi n-au

avut nici credinta acelor barbari.

II

Dar sa ne intoarcem la sirul cuvintului, ca sa vedeti cit de mare

•era nesocotint^a oamenilor din timpul lui Noe si cit de adinca intelep-

ciunea celor din Ninevi. Ninevitenii erau in mare strimtorare ; aveau

doar trei zile pina sa piara cetatea ; si nici asa nu si-au pierdut nn-

dejdea mintuirii i-^
! S-au grabit sa se pocaiasca ,• si-au spalat pacatele

si s-au facut vr 2dn i> i de iubirea de oameni a StSpinului. Cei de pe

7. Matri, \2, 4\.
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tiinpul lul Noe au avut o suttt douilzeci de ani vrcino ilu pocftinta §i

nici asa n-au cistigat ceva. De aceea $i Stilpinul, dnd a vilzut rilulaLoa

lor covirsitoare, cind u viizut c:a' se tSvalosc: in pilcate marj, a aclus

peste ei grabrncS indreptare, nimicindu-i si stirpindu-i si pe ei si rau-

tatea lor. De aceea spune Scriptura : *Noc era de sase sure dc ani si

pofop de apd s-a tdcut pe pdin3nf». DeocamdatS am aflat ca Noe era

de cinci sute de ani cind s-a miniat Dumnezeu si a prezis potopul ,- cind

a venit potopul, Noe era de sase sute de ani ; deci un ragaz de o sulci

de ani. Si nici in aceasta suta de ani ei n-au cistigat nimic, cu toate ca

Noe ii dascalea mereu, trebaluind la facerea corabiei.

Dar poate ca cineva ar vrea sa stie pentru ce Dumnezeu a spus :

«Ziieie lor vor fi o suta douazeci de ani» ? Pentru ce a adus prap.idul

inainte de implinirea acestor ani, daca le-a fagaduit ca are sS-i mai i tilxle

inca o suta douazeci ?

— Si asta e o dovada a prea mare-i Lui iubiri de oameni. C'iimI

Dumnezeu a vazut ca zi de zi ei pacatuiese mai mult si cS nu numui ca

nu cistiga nimic de pe urma acestei nespuse indelungi rabdari, ci isi

adincesc si mai mult ranile, a scurtat timpul, ca sa nu-i faca vinovat.1

de o pedeapsa si mai mare.

— Dar ce pedeapsS poate fi mai mare ca aceasta ?

— Este, iubite, o pedeapsa si mai mare si mai infricosatS ! Pe-

deapsa vesnica, pedeapsa din veacul ce va sa fie ! Unii pacatosi sufera

pedepse si aici pe pamrnt, dar nu scapa nici de pedeapsa de dincolo ;

dar pedeapsa de dincolo le este mai usoara, pentru ca pedepsele de aici

micsoreaza pedeapsa de dincolo. Asculta-L pe Hristos, ca nefericesle

Betsaida, spunind : «Vai \ie, Horazime, vai \ie Betsaida, ca. de s-ar fi

tdcut in Sodoma minunile care s-au fdcut in voi, de mult cu sac si

cenusd s-ar fi pocdit. De aceea va spun voud : Mai usor va fi pdmlntu-

lui Sodomei si Gomorei in ziua judecdpi decit voud» 8
. Vezi, iubite, ca

prin cuvintul «mai usor» a aratat ca vor fi pedepsit,i ?i pe lumea cea-

lalta si acestia care au fost pedepsiti aicea cu o pedeapsa atit de mare,

suferind arderea aceea de vii nemaivazuta si nemaiintilnitS, dar vor fi

pedepsiti mai usor, din pricina ca s-a dezlantuit si aici pe pSmint asu-

pra lor minia lui Dumnezeu !

Prin urmare, pentru ca nu cumva oamenii de pe vremea lui Noe
sa se faca vinovati de o pedeapsS si mai mare, StSpinul, ca un bun si

iubitor de oameni, vazind ca nu se pocSiesc, le-a scurtat timpul po

care-1 f&gaduise din pricina indelungii Lui rSbdciri. Dupil cum Dumne-
zeu, pentru bunStatea Sa, revocS senlin^a pronuntata asupra unor pil-

8. Mulcl. 11, 21 -22.

20 - f-S Tin 1 ill Idlill (illlft clr Am-
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c-cilo«ji, cind II vi>d<« cfi se IndreaptS, se apropie de eel ce se poc&iesc si

li scapa de pedeapsa care-i amenintS, tot asa isi retrage si fSgaduinta
facuta, cind vede ca slnt nevrednici cei carora le-a fagaduit fie sS le

facS vreun bine, fie sS le dea vreme de pocainta. De asta spunea si prin

profetul Ieremia : *La sfhsit voi vorbi asupra neamurilor si a impdrd-

fici, ca sa le pierd si sa le surp ; si dacd se vor pocdi, ma voi cai si Eu
de cele ce am grait ca am sa le iac lor» 9

; §i iara$i : *La sfirsit voi gidi

asupra neamurilor si asupra Impdrdtiei, ca sa le zidesc
; iar dacd vor

peiedtui, ma voi cai si Eu de cele ce am grait ca am sa le iac lor» 10
. Ai

vdzut ca noi ii dam lui Dumnezeu prilej fie sa-§i arate fata de noi iu-

birea Sa de oameni, fie sa se minie pe noi ? De aceea si acum, pentru
ca cei de pe vremea lui Noe n-au intrebuintat cum trebuie ragazul dat

lor spre pocainta, scurteaza timpul. De asta si fericitul Pavel spunea
celor nesimtitori, care nu admiteau ca ne putem mintui prin pocainta :

«Sau disprefuiesti bogdfia bundtatii Lui si ingaduinfa si indelunga Lui
rabdare, nestiind ca bunatatea lui Dumnezeu te duce la pocainta ? Bar
dupd impietrirea ta si dupd inima ta nepocaita itf aduni minie in ziua
urgiei si a descoperirii si a dreptei judeedfi a lui Dumnezeu» u

. Ai va-
zut ca si acest minunat dascal al omenirii ne-a aratat lamurit ca acei

care nu folosesc cum trebuie pentru pocainta indelunga rabdare a lui

Dumnezeu se fac vinovati de mai mare osinda si pedeapsS ? De aceea
si acum, iubitorul de oameni Dumnezeu, aproape justificindu-se, arata

pricina pentru care a adus potopul inainte de implinirea termenului
dat ,• pentru aceasta ne insemneaza in Scriptura numarul anilor dreptu-
lui Noe, zicind : «Noe era de sase sute de ani». Da, ce vor ciistlga mai
mult in dou&zeci de ani cei care n-au voit sa se schimbe in o suta de
ani, decit doar sa-si faca adaos de pacate ? Totusi Dumnezeu isi arata

si mai departe nespusa Sa iubire de oameni si covirsitoarea-I bunatate
si nu refuza a le prezice ca peste ^apte zile are sa vina peste ei poto-
pul, doar-doar isi vor veni in fire si se vor schimba in timpul acesta
scurt.

Ill

Uita-te la iubirea de oameni a Stapinului ! Ca un doctor minunat
incearca felurite leacuri, ca sa le vindece boala ! Boala oamenilor de
pe vremea lui Noe era greu de vindecat ,• de aceea Dumnezeu le-a dat

rSgaz indelungat, cu gindul de a-si intoarce hotarirea miniei Lui, daca
oamenii isi vor veni in fire in acest mare rastimp. Asa are Dumnezeu

9. lei., 18, 7—8.
10. h-.r., 18, 9—10.
11. Rom., 2, 4—5.
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totdeauna obiceiul ! Pentru cti are marc grijil de mlntuirea noaslrfi, ne

prezice pedeapsa, pe care vrea s-o aiduefi peste noi, tocmal ca sd n-o

aducii. Ca dacS ar vrea s-o aducS, nici nu ne-ar mai spune-o ;
dar

anume o spune, ca noi si afl&m de ea si, cuminUti de frica miniei Lui,

sa ne schimbam, ca s3 facem fSr3 putere hotarirea Lui. Nimic nu-L bucura

atita pe Dumnezeu ca indreptarea noastrS, oa intoarcerea noastrS de la

viciu la virtute ! Uita-te si acum, cum cauta sa vindece boala acestor

oameni ! Mai intii le da vreme indelungata pentru pocainta ;
apoi pen-

tru ca a vazut ca sint niste nesimtitori, ca nu cistiga nimic de pe urma

acestui timp indelungat, le prezice ca potopul este, ca sa spun asa, la

usa, peste sapte zile, nu peste trei zile ca la nineviteni. Cunoscind co-

virsitoarea iubire de oameni a Stapinului nostru, am indraznirea s<i

spun ca oamenii de atunci ar fi putut scapa de potop, daca ar fi voit

sa arate desavirsita pocainta numai in acele sapte zile. Dar pentru ctt

nici anil indelungati, nici cele Citeva zile n-au putut pune cap.1l rftu-

tatii lor, Dumnezeu a adus peste ei potopul in al sase sutelea anal vle-

tii lui Noe. «lar Noe era de ?ase sute de ani si potop de apa s-u Mcut

pe pamint».

Ati vazut, iubitilor, cit de mare folos am avut ca am cunoscut nu-

marul anilor dreptului Noe, ca stim de citi ani era cind a venit poto-

pul ? Haide sa vedem acum ce spune mai departe Scriptura !

Cind a inceput potopul, spune Scriptura,

«a intrat Noe si fiii lui si femeia lui si temeile fiilor lui in corabic,

din pricina apei potopului. §i din pdsarile cele curate si din pastirile

cele necurate si din tiritoare. Din toate au intrat cu Noe in corabic,

cite doua, parte bdrbateasca si femeiasca, precum a poruncit Domnul

lui Noe» 12
.

Nu fara rost a adSugat : «precum a poruncit Domnul lui Noe». A
spus-o ca s8-i mareasca iarasi lauda dreptului ! Ca dreptul Noe a im-

plinit totui, asa cum i-a poruncit Stapinul si n-a lasat nimic la o parte

din cele ce i-a spus !

«£i a lost dupd sapte ziie, precum tagaduise Stapinul, si apa poto-

pului a tost pe pamint, in anul al sase sutelea din viafa lui Noe, in luna

a doua, in douazeci si sapte a lunii» 13
.

Vezi cit de precisa e Scriptura ? Nu ne-a spus numai anul in care a

venit potopul, ci ne-a facut cunoscuta $i luna si ziua !

12. Far.., 7, 7—9.
13. Foe, 7, 10—11.
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Apoi, cd s<1 Intoleptfascfi pe cei de mai tirziu prln istorisirea fap-

tolor si sa [(> lniiroasnl frlca de cele intimplate, continua :

«In ziua accca s-au desfdcut toate izvoarele adlncului si jghiabu-
rilc cerului s-au deschis , si a lost ploaie pe pdmint patruzeci de zile si

patruzeci de nopfi» Xi
.

Uita-te de cit pogoramint se foloseste si acum Sfinta Scriptural
Istoriseste totul asa cum obisnuiesc oamenii sa istoriseasca ! Nu ca ar

fi in cer jghiaburi ! Nu ! Scriptura se foloseste de cuvinte cunoscute
noua, vrind sa ne spuria ca Stapinul a poruncit numai si indata la po-
runca CreatOrului apele au ascultat, s-au strins de pretutindenea si au
aropcrit toata lumea. O alta dovada nespus de mare a *ubirii Lui de oa-

nieni este si aceea ca a adus potopul pe pamlnt in patruzeci de zile si

patruzeci de nopti. Din pricina marii Lui bunatati, voia ca macar unii,

dacd se inteleptesc, sa scape de pieire, vazind cu ochii lor pieirea se-

menilor lor si prapadul ce avea sa-i cuprinda pe toti. Era firesc ca in

ziua dintii sa piara o parte din oameni, in a doua alta parte, in a treia

alta $i asa mai departe. Si asa Dumnezeu a prelungit pieirea lor vreme
de patruzeci de zile si patruzeci de nopti, ca sa le taie orice cuvint de
aparare. Ca daca Dumnezeu voia si poruncea, putea intr-o clipita aco-
peri pamintul cu apa ; dar El, mergind pe urmele iubirii Sale de oameni,
a facut asta in atitea zile.

Apoi Scriptura spune :

«In ziua aceea au intrat in coiabie Noe, Sem, Ham si Iafet, femeia
lui Noe si cele trei femei ale fiilor lui si toate animalele dupd neam,
prccum a poruncit Dumnezeu lui Noe» 15

.

Cind la porunca Stapinului a inceput potopul, au intrat in corabie
Noe cu fiii lui, cu femeia lui, cu femeile fiilor lui si cu toate animalele
dupa neam.

«$i,a incuiat, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu coiabia pe din-

alard» 16
.

IV

Uita-te si la pogoramintul acestor cuvinte : «A incuiat Dumnezeu
corabia pe dinafard* ! Ca sa ne arate ca 1-a pus pe drept in deplina si-

guranta, Scriptura a adaugat cuvintele : «a incuiat» si «pe dinafard».

Aceasta, ca Noe sa nu poata vedea prapadul de afara si sa i se mareasca

14. Fac, 7, 11—12.
15. Fur., 7, 13—16.
Hi. I

:w., 7, 1G.
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si mai mult durerea sufletoas< fl. Da, ol era turburat §1 cutremurat numal

cind so gindea la viforul acela grozav, cind so ducea cu mlntea la ple-

irea intregulul neam omenesc, la moartea tuturor anlmalelor, la pici-

rea de-a valma a oamenilor si animalelor si, ca sa spun asa, la pieirea

pamintului insusi. Da, cei care piereau erau rSi, dar sufletele drpptflor

sint cuprinse de mila cind vSd cd oameni i sint pedepsitf. Vei gasi in

Scriptura ca fiecare drept, fiecare profet se roaga pentru osinditf, pre-

cum a facut patriarhul Avraam cu cei din Sodoma 17 §i precum far ne-

incetat profetii toti. Unul spune : «Vai mie, Doamne, vei pierde Tu rci-

ma$ita lui Israil ?» ls
, altul spune : «Vei face pe oameni ca pe peiftii

marii, care n-au conducator ?» l9
.

Dumnezeu il include, deci, pe Noe in corabie ca intr-o incliiso.iic,

ca vederea si privelistea prapadului de afara sa nu-i mai m Urease .1 si

mai mult suferinta, turburat si cutremurat destul si fara asta. P(> 11ih|.4

aceasta era firesc, apoi, ca el insusi, la vederea potopului dp apo, srt sc

sperie ca va pieri inecat si el. Asa ca iubitorul de oameni Dunuiczcu,

purtind grija de el, nu-i ingaduie sa vada nici furia apelor, nici piclrcti

si prapadul intripgii omeniri.

Cind ma g}ndesc la vie^uirea dreptului acestuia in corabie, stau

si ma minunez si atribui iarasi totul tot iubirii de oameni a lui Dum-

nezeu. Daca iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care face usoare cele

grele, n-ar fi intarit cugetul dreptului, te inteb, cum ar fi putut suferi

Noe sa stea inchis acolo, ca intr-o temnita, ca intr-o inchisoare ? Tc

intreb, cum ar fi putut infrunta acel urlet de valuri ? Ce po^i spune de

dreptul acesta, daca pier de frica si nu mai au nadejde de scapare cei

ce se intimpla sa fie pe corabie in vreme de furtuna mare, si doar ei au

corabie cu pinze, vSd pe capitan ca sta la cirma si luptS cu stiinta lui

impotriva vintului ? Dupa cum spuneam, Noe statea in corabie ca in-

tr-o inchisoare ; era purtat de colo pina colo ; cerul nu-1 putea vedea

si nici n-avea unde sa-si agate ochii. Statea inchis si nu putea vedca

nimic care sa-i dea putina mingiiere. Cei care calatoresc pe mare mai

pot, in vreme de furtuna, sa aiba oarecare usurare, ca se uita de mulle

ori la cer, mai vad un virf de munte, zaresc in departare un oras ;
iar

daca se intimpla ca furtuna sa fie mare si cumplita, daca tine zece sau

chiar mai putine zile, cind cei de pe corabie ajung la tarm, dupa ce au

scapat de vifor si primejdii, rasufla usurati si dau uitSrii toate atele

17. Far.., 18, 25.

18. Icz., 9, 8.

10. Avar., 1, M.
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necazuri. Cu Ni>e nu s-a Intimplat asa. Un an intreg a locuit Noe in

aceasta noufi si dudatfl lnchisoare, fSr3 s8 poatS rasufla aer curat. Cum
ar fi putut, cind corabia era din toate pSrJile inchisa ? Te intreb : Cum a

putut rezista ? Cum a putut trSi ? Cum au putut cei de pe corabie, chiar

dacS ar fi avut de fier sau de diamant trupurile lor, cum au putut trai

fara aer, fara vint, care nu mai putin decit aerul este facut sa dea noi

puteri trupului nostra ? Cum au putut, cind ochii lor nu erau inveseliti

nici de privelistea cerului si nici de podoaba florilor de pe pamint ?

Cum nu le-au orbit ochii traind atita vreme inchi$i ? Iar daca am voi
S3 intelegem toate acestea cu ajutorul mintii omenesti, apoi ar mai tre-

bui sS ne gindim de unde au avut apa de baut, stind atita vreme in co-

rabie ? Dar sa las asta la o parte ! Cum a putut dreptul acesta impreuna
cu fiii lui si cu femeile lor, cum au putut trai impreuna cu animalele,
cu fiarele si cu celelalte pasari ? Cum au putut suferi mirosul greu ?

Cum au putut locui cu ele ? Dar pentru ce spun eu asta ? Cum au pu-
tut rezista chiar animalele si n-au pierit, cind in atita indelungata
vreme n-au putut trage aer curat, nu s-au putut nici misca, ci au stat

inchise intr-un singur loc ? $titi, da, stiti, ca si noi oamenii ca si ani-

malele, chiar daca avem aer si toate celelalte, pierim si putrezim, daca
sintem tnchisi mereu in acelasi loc. Asadar cum a putut trai dreptul

acesta cu toate vietuitoarele atita vreme in corabie ? Nu in alt chip

decit cu ajutorul eel de sus, care poate toate. Oare nu tot ajutorul eel

de sus a facut sa nu se scufunde nici corabia, care era fara cirmaci si

era purtata de furia valurilor ici si colo ? Nici nu poti spune ca putea fi

cirmuita corabia aceea ca orisice corabie ! Era inchisa din toate partile ;

dar, prin porunca Creatorului, viforul apelor n-a putut-o vatama cu ni-

mic ; raminea mereu deasupra valurilor si ferea de primejdie pe cei

dinauntru.

Cind lucreazS Dumnezeu ceva, nu incerca, iubite, sa cercetezi cu

mintea ta omeneasca cele facute de El ! Faptele Lui depasesc intelege-

rea noastra, iar mintea omeneasca nicicind nu va putea sa le cuprinda

sau sa inteleaga pricina celor create de El.

V
Deci, cind auzim ca Dumnezeu a poruncit ceva, se cuvine sa ascul-

t3m si sa ne plecam spuselor Lui. Ca El, fiind Creatorul firii, schimba

si preface pe toate dupa voia Lui.

«$i a inchis Domnul Dumnezeu corabia pe dinafara».
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1

Mare e virtutea dreptulul acestuia ! CBvIrsltoaro II este credinta !

Credinta, da, credinta 1-a Intfirlt sa dulghereascd corabia, sii sufere in

liniste traiul in corabie, sfi indure strlmtorarea, s& poatft sta la un loc cu

fiarele si cu toate animalele. De aceea si fericitul Pavel, pomenind si

lSudind pe Noe, striga zicind : «Prin credinta. Hind instiintat de sus

Noe de cele ce nu se vedeau Incd, a Mcut cu evlavie corabia spre min-

tuirea casei sale •, prin ea a osindit lumea si s-a fdcut mostenitor al "m-

dreptdtirii celei dupd credinjct» 20
. lata, credinta lui Noe in Dumnezeu,

ca o ancora puternica, i-a dat putere sa faca si corabia si sa indure si

traiul in corabie ! Credinta i-a fost si temei de mintuire ! *Prin ea, spnne

Pavel, a osindit lumea si s-a fdcut mostenitor al lndreptdthii celei dupd

credintd». Nu ca Noe a osindit lumea, ci ca Stapinul, comparand pe Noo

cu ceilalti oameni, a adus asupra lor osinda ! Aceia s-au bucurat de ace-

leasi daruri ca si el, dar n-au mers ca el pe aceea^i cale a virlntii !

Deci prin credinta, pe care a aratat-o, Noe a osindit pe cei care au ar.1-

tat mare necredinta, pe cei care n-au crezut in prezicerea ce li se fri-

cuse. Dar eu, pe linga toate acestea, ma minunez si de virtutea drep-

tului, dar si de bunatatea si de nespusa iubire de oameni a Stapinului,

cind ma gindesc cum a putut trai Noe printre fiare, adica printre lei,

pantere, ursi si printre celelalte fiare salbatice.

Auzind acestea, iubite, du-te cu mintea la vrednicia de care so

bucura eel intii-zidit inainte de calcarea de poruncS si gindeste-te la bu-

natatea lui Dumnezeu ! Pacatul lui Adam ii micsorase puterea ce i se

daduse ; de aceea bunul Dumnezeu a gasit un alt barbat in stare so"

refaca vechiul chip al omului, a gasit un barbat care sa pastreze ca-

racterele virtutii, care sa asculte in totul de porunci si sa ridice iarSsi

pe om la vechea cinste. Aproape ca ne arata chiar prin lucruri cit de

mare era puterea si stapinirea pe care Adam o avea inainte de neas-

cultare.

Virtutea dreptului Noe, a^adar, ajutata de iubirea de oameni a lui

Dumnezeu, a rechemat in Noe vechea stapinire si putere, pe care o

avea Adam asupra lumii ! Animalele s-au supus iara^i omului, s-au su-

pus lui Noe. Cind animalele 1-au vazut pe dreptul Noe, si-au uilat fi-

rea lor ; dar mai bine spus, nu si-au uitat firea, ci salbaticia lor ;
au

ramas cum erau, dar si-au schimbat salbaticia in blindete. Uit3-te ca

acelasi lucru s-a intimplat ?i cu Daniel. Era inconjurat de lei si sc

plimba printre ei f5ra teama, ca si cum ar fi avut oi in jural lui. Indriiz-

20. Evr., 11, 7.
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nirea dreptului punea friu firii fiarelor si nu le lasa sa-si arate salba-

ticia lor 21
. Tot asa si acest minunat barbat indura cu usurinta traiul

cu fiarele ,• nici inghesuiala, nici prelungirea timpului sederii in cora-

bie, nici incuierea corabiei, nici lipsa de aer curat, nu 1-au doborit pe

Noe ; dimpotriva, toate i se' pareau usoare prin credin^a ce-o avea in

Dumnezeu. $i se simtea in inchisoarea aceea groaznica asa cum ne

simtim noi in livezi si in gradini cu pomi. Porunca Stapinului a facut

sa i se para usoare ceie grele. Asa e obiceiul dreptilor ! Cind sufera ceva

pentru Dumnezeu, nu iau aminte la chipul celor ce se intimpla, ci se

gindesc la rostul lor si sufera totul cu usurin^a. De pilda Pavel, dasca-

lul neamurilor, numea usoare temnitele, lanturile, primejdiile de fie-

care zi, necazurile acelea multe si nesuferite, nu pentru ca ele erau

prin fire asa, ci pentru ca rostul acestor suferinte ii intarea atit de

mult vointa, ca nu se ferea de necazurile ce veneau asupra lui. Asculta

ca o spune singur : «J\
recazui nostru. de acum, trecator §i u$or ne aduce

slava ve$nica mai presus de masurd» 22
. «Asteptarea slavei viitoare pe

care o vom dobindi, spune Pavel, si a acelei fericiri vesnice, ma face

sa indur aceste nenumarate necazuri si sa le socot usoare». Ai vazut

ca dorul de Dumnezeu taie taria necazurilor si ca nici nu ne lasa sa le

simtim cind vin peste noi ? Aceasta e pricina ca si Noe, fericitul acesta,

indura pe toate in lini$te. Il hranea nadejdea §i credinta in Dumnezeu.

«$i a incuiat Dumnezeu coiabia pe dinataia. $i a fost potopul pe

pamint patruzeci de zile $i patruzeci de nopfi $i se purta coiabia pe

deasupra» 23
.

Uita-te iarasi ca istorisirea mareste frica si mareste si cele ce se

intimplau.

«£i a fost potopul patruzeci de zile si patruzeci de nopti si s-a in-

muliit apa si a ridicat corabia si a inaltat-o de la pamint ; si crestea apa

si se inmultea foarte pe pamint si se purta corabia pe deasupra apei

;

iar apele cresteau foarte tare pe pamint» 24
.

VI

Uita-te cit de amanuntit ne istoriseste Scriptura marea revarsare

a apelor si ca in fiecare zi crestea potopul de ape.

21. Dan., 6, 16—23.
22. // Cor., 4, 17.

23. Fac, 7, 16—17.
24. Fac, 7, 17—19.
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«Iar apele cresteau foaite tare si au acoperit tofi muntii cei inalpr

care erau sub cer. Cincisprezece cofi s-a indlfat apa in sus si a acoperit

tofi muntii» 25
.

Pe buna dreptate a rinduit Stapinul eel iubitor de oameni sa fie-

incuiata corabia, ca sa nu vada dreptul Noe cele ce se intimpla. Daca
noi, dupa. at it a numar de ani si dupa trecerea atitor generatii de oa-

meni, ne cutremuram numai cind auzim cele istorisite de Scriptura si

ne cuprinde groaza, inchipuie-ti ce ar fi patit dreptul acela, daca ar f£

\razut cu proprii lui ochi noianul acela grozav de ape ? Ar fi putut el,

oare, infrunta privelistea chiar citava vreme ? N-ar fi lesinat el la prima

aruncatura de ochi, neputind indura vederea atitor grozavii ? Gindes-

te-te, iubite, daca acum, cind cade pu^ina plbaie, ne nelini^tim, ne te-

mem de orice si ne luam, ca sa spun asa, chiar nadejdea de la viaja,

gindeste-te ce ar fi sirn|it dreptul acela de ar fi vazut inal|indu-se-

apele la atita inaltime ! Cincisprezece cofi deasupra muntilor s-a inal-

(at apa».

Acum, la auzul acestor cuvinte ale Scripturii, adu-|i aminte,- iu-

bite, de cele spuse mai inainte de Domnul, cind zicea : «Nu va ramine

Duhul Meu in oamenii acestia, pentru ca sint trupuri» M ,• si iarSsi : «$i

s-a stricat pdmintul si s-a umplut pdmintul de nedreptate» 2 ~>

; si : «A
vazut Dumnezeu pdmintul si era stricat, pentru ca si-a stricat tot tru-

pul calea lui» 28
. Lumea avea nevoie, deci, de o completa curate

;
tre-

buia sa-i fie curatita toata murdaria, sa fie stirpita toata framintatura

rautatii de mai inainte, ca sa nu mai ramina nici urma de rautate. Lu-

mea trebuia primenita. $i dupa cum un mare mester preface, schimba

si aduce la vechea frumusete un vas invechit de vreme si mincat de ru-

gina, ca sa spun asa, aruncindu-1 in foe si dind jos dupa el toata rugina,.

tot asa si Stapinul nostru a curatit toata lumea prin potopul de atunci ,

si dupa ce a scapat pe oameni de rautate, de intinaciune si de multa

stricaciune, Stapinul a facut lumea mai strSlucitoare, ne-a aratat chi-

pul ei luminos de la inceput si n-a ingaduit sa ramina nici urma din

uritenia de mai inainte.

«S-a inalfat apa cincisprezece cofi deasupra muntilor».

Nu fara de rost ne-a povestit acestea noua Scriptura, ci ca sa cu-

noastem ca s-au inecat nu numai oamenii si animalele — cele cu pa-

25. Fac, 7, 19—20.
26. Fac, 6, 3.

27. Fac, 6, 11.

28. fac, 6, 12.
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tru picioaro $1 cole tlrHoare — ci si pas&rile ceruluJ, $i toate cele cilo

trfliesc in munto, fiarele adlcfi si celelalte funfe. De asta spune Scrip-

tura : «S-a inaltat apa cu clncisprezece coti deasupra muntflor», ca s<i

cunosti c3 hotSrirea StSpinului s-a implinit. Ca spusese : *Inca sapte

zile si voi aduce potop pe pdmint si voi pierde de pe fata pamintului
toata viefuitoarea, pe care am fdcut-o 29

, de la om pina. la dobitoace si

de la tiritoare pina la pasarile cerului» 30
. Dumnezeiasca Scriptura ne-a

spus acestea nu atit ca sa ne arate la ce inaltime s-au ridicat apele, cit

ca sS putem cunoaste de aid ca n-a mai ramas pe pamint nimic, nici

animale, nici fiara, nici dobitoc. Au pierit toate impreuna cu neamul
omenesc. Era firesc sa piara toate impreuna cu omul, pentru ca pentru

«I fuseserS aduse ele pe lume.

Apoi, dupa ce ne-a aratat la ce inaltime s-au ridicat apele, ca au
deposit cu eincisprezece coti virfurile muntilor, Scriptura, cu aceeasi

preciziune, ne spune mai departe :

«£i a murit tot trupul ce se misca pe pamint, al pasarilor si al fia-

lelor ; si a murit orice tiritoare care se misca pe pamint si orice om si

toafe cite aveau sutlare de viafa •, si a murit tot ce era pe uscat» 31
.

Nu fara rost ne-a spus ca a murit «tot ce era pe uscat», ci ca sa ne
arate ca au pierit toti si ca a scapat numai dreptul Noe impreuna cu

toti cei din corabie. Aceia, dupa porunca lui Dumnezeu, parasisera mai
dinainte uscatul si intrasera in corabie.

«$i a pierit de pe fata intregului pamint tot ce era viu, de la om
si pina la dobitoc si pina la tiritoare si pasarile cerului ; si au pierit

•de pe pdmint» 32
.

Vezi ca ne vorbeste o data, de doua ori si de mai multe ori de pra-

pSdul care a fost si ne spune ca n-a scapat nimeni, ci ca toti au fost

inecati de ape, oameni si animale.

«$j a ramas in corabie numai Noe si cei care erau cu el. $i s-a

inaltat apa pe pamint o suta cincizeci de zile» 33
.

Atitea zile au stat inaltate apele ! Gindeste-te acum, iarasi, la su-

fletul mare al dreptului Noe si la covirsitoarea lui barbate. Ce n-a sim-

tit Noe, cind isi inchipuia cu mintea si vedea, ca sa spun asa, cu gin-

«lul trupurile oamenilor, trupurile animalelor, curate si necurate, matu-

29. Fac, 7, 4.

30. Fac, 6, 7.

31. Fac, 7, 21—22.
32. Fac, 7, 23.

33. Fuc, 7, 23 --24.
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rate de moartea obsleasctt $1 amostecate uncle cu altelo, (HcH nici o

deosebire Intre ele ! Si pe lingo" asta, iarfisi, rind se yindea la pustieta-

tea, la singuratatea, la viata lui plinci de durere ; din nici o parte n-avea

nici o mingiiere ; nu-1 mingiiau nici imtilnirile cu cei din corabie, nici

vederea lor si nici nu stia precis cita vreme avea sS mai stea in inchi-

soarea aceea. Atita vreme cit urlau apele si izbeau corabia, frica lui

Noe crestea cu fiecare zi. La ce bine se putea astepta, cind vedea cii

vreme de o suta cincizeci de zile apele ramineau la fel, ca se ridicau in

inaltime si nu scadeau deloc ? Cu toate acestea suporta totul cu cura
j ;

?tia ca Stapinul este atotputernic si ca, fiind Creatorul lumii, face si

preface totul dupa cum vrea. De aceea nu i se parea greu traiul in cc>-

labie. Ajutorul lui Dumnezeu ii intarea curajul si-i dadea destul.i miii-

giiere, ca nu-1 lasa sa se descurajeze si sa-i treaca prin minte vrciin

gind josriic sau lipsit de barbate. Pentru ca Noe facuse mai inainle lui

ce trebuia sa faca prin virtutea sa desavirsita, prin dreptatea lui ccd

mare si prin covirsitoarea lui credinta, de aceea a si luat cu imbclsu-

gare daruri de la Dumnezeu : rabdarea, curajul, puterea do ci iiuluid

totul in liniste, de a locui in corabie, de a nu fi vatamat do nimic, de

a nu suferi nici un rau si de a nu avea neplaceri de la fiarele cu cure

locuia.

VII

Sa-1 imitam, dar, si noi pe acest drept, va rog, si sa ne stracluim

sa facem tot ce trebuie sa facem, ca sa ajungem vrednici de daruri le

lui Dumnezeu. Dumnezeu asteapta de la noi sa-I dam prilejul ca sci-si

reverse bunatatea Sa. Sa nu ne lipsim, dar, de darurile Sale din pricina

trindaviei noastre ! Sa ne straduim, sa ne grabim sa punem inceput, sii

pasim pe calea virtutii, ca sa putem ajunge la sfirsit, bucurindu-ne de

ajutorul eel de sus. Ca nici nu-i cu putinta sa facem ceva bun cindva

fara ajutorul eel de sus. Sa stam, dar, prinsi de nadejdea in Dumnezeu

ca de o aneora tare si sigura si asa sa ne purtam in toate imprejuriirile

din viata ; sa nu ne uitam la ostenelile virtutii, ci sa induram totul cu

usurinta, gindindu-ne ca dupa osteneala vine si rasplata. Negus! orul

cind paraseste portul si pleaca pe intinsul mSrilor, nu se gindeste nu-

mai la pirati, la naufragii, la. fiarele din mare, la furia vinturilor, la de-

sele furtuni si la neizbinda, ci si la cistigul ce-1 va avea dupa ce scapii

de toate aceste necazuri ; hrSnit cu aceasta nadejde, primeste cu usu-

rinta sa infrunte aceste greutati, ca sa se intoarca si mai boyat acasii.

Plugarul la fel : nu se gindeste numai la greutiitile plugliriei, la ploilc

prea multe, la nerodirca pSminlului, la alacul ruqinii, la payuba udusii
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de laciislo, ( i si< duco cu mlntea si la aria pJin^ cle snopi si IndurS lotul

en usurintii , n.ldejdea rl^tlyului — cu toate cS-i nesigura — il face de
nici nu simte oboseula ; hranit cu aceste bune nadejdi, nu-1 descura-

jeaza ostenelile ; face tot ce trebuie sa faca, asteptind sa ia rasplata

oslenelilor. Ostasul, iarasi, isi pune armele si se duce la razboi si nu se

gindeste numai la rani, la moarte, la atacurile dusmanilor si la celelalte

nenorociri, ci se duce cu mintea si la victorie si la trofee si asa isi pune
pe el toate armele ; nesiguranta si nereusita e mare ,• cu toate acestea,

cu bune nadejdi, indeparteaza orice ezitare si, luindu-si armele, pOrneste

la lupta cu dusmanii. Asadar, iubitilor, daca si negustorul si plugarul si

ostasul nu se descurajeaza in fa^a ostenelilor, ci sint intraripati de bune
inldejdi, cu toate ca nadejdile le sint fara temei, cu toate ca nesansele,

dupa cum afi auzit, sint mai mari, iar piedicile, multe ?i felurite, ce

iertare mai putem avea noi, care fugim speriati de ostenelile virtutii si

mi infruntam fara ezitare orice osteneala, cind stim doar ca nadejdea

no e atit de intemeiata, cind ne sint gatite bunatati atit de mari, cind

rasplata ce o vom avea intrece mult de tot toate faptele facute de noi ?

Asculta, deci, pe fericitul Pavel, care dupa atitea si atitea necazuri,

dupa anchetari, intemnitari si zilnice primejdii de moarte, spunea ;

«Pulimirile din vremea de acum nu sint vrednice de slava ce ni se va
(lescopcri» 34

. «Da, spune Pavel, in fiecare zi sintem in primejdie de

moarte ; firea se impotriveste, dar vointa, invingind cu bunatatea lui

Dumnezeu firea, se incununeaza ; nu induram niste suferinte vrednice

de bunatajile ce le vom mosteni si de slava ce ni se va descoperi». Vezi

cit de mare e slava de care se bucura oamenii virtuosi, ca intrece toate

faptele pe care le poate face un om ! Chiar daca ar ajunge un om pe

culmile virtutii, virtutea lui tot paleste in fata slavei de care se va

l)ucura. Intr-adevar, care om poate savirsi fapte atit de mari incit fap-

tele lui sa se poata lua la intrecere cu darnicia lui Dumnezeu ? Daca

Pavel, un om atit de mare si cu atitea virtuti, spunea «ca patimirile din

\remcu de acum nu sint vrednice de slava ce ni se va descoperi», daca

Pavel spunea : «/n fiecare zi mor» 35
, si iarasi : «Mai mult decit ei to\i

m-am ostenit» 36
, ce putem spune noi, care nu vrem sa ne dam nici cea

mai mica osteneala pentru virtute, ci urmSrim totdeauna tihna si cau-

tiim sa nu induram nici cea mai mica suferinfa ? $i doar stim bine ca

nu-i cu putinta sa dobindim tihna de pe lumea cealalta, daca mai intii

34. Rom., 8, 18.

3:".. / Cor., lf>, 31.

30. I Cor., 15, 10.
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nu dorim aid priti lupl.1 viata eoa de dincolo! Da, nocazuiilc> do |>e lu-

raca areas t a ne fac sa ajuncjoin blneplacuU inainlea lui Dumnezeu t iar

osUMioala scurta de aici no dnrulc-ste acolo multa indraznire ;
nunidi

dadi voim sa mergem dupa sfalul acestui dascal al lumii. Gindeste-U\

iubite, ca necazurile din viata sint trecatoare, chiar daca sinl dure-

roase ,• bunatatile, insa, pe care le vom primi dincolo sint vesnice si

nemuritoare. «Cele ce se vdd, spune Pavel, sint trecatoare, iar cclc ce

nu se vdd, vesnice» 37
. Sa suportam, dar, cu curaj pe cele trecatoare si

sa nu ne descurajam in fata ostenelilor virtutii, ca sa ne desfatam cu

bunatatile cele vesnice, care ramin pururea, pe care faca Dumnezcn

ca noi toji sa le dobindim, cu harul §i cu iubirea de oameni a Domiiu-

lui nostra Iis-us Hristos, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfinlul Dull

slava, putere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Auiiu.

37. // Cor., 4, 18.
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«§i si-a adus aminte Dumnezeu de Noe
si de toate fiarele §i de toate dobitoacele si de toate pasarile

si de toate tiritoarele, cite erau cu el in corabie.
§i a adus Dumnezeu vint pe pamint

si a incetat apa» 1

I

Mare si nespusa este iubirea de oameni a lui Dumnezeu cuprinsa
in cuvintele Scripturii citite de curind si covirsitoare este bunatatea
Lui aratata nu numai omului, aceasta fiinta cuvintatoare, ci si celor-

Ulte fiinte necuvintatoare ! E Creatorul tuturora ! De aceea isi intinde

bunfitatea peste toate cele create de El. In tot ce face ne arata cit de
multa purtare de grija are de neamul omenesc si ca dintru inceput a

f3cut totul pentru mintuirea noastra. Fie de mustra, fie de pedepseste r

apoi si una si alta o face cu aceeasi bunatate. Nu pedepseste cu patima
si cu ura, ci numai pentru ca vrea sa curme raul, sa nu-1 lase sa mearga
mai departe. Acum de pilda, asa precum ati auzit, n-a adus pe lume
potopul pentru alta pricina, ci numai din grija ce-o purta celor care se
dedasera cu totul pacatului.

— Dar ce purtare de grija e aceea, as putea fi intrebat, sa-d ucizi

pe toti prin inec ?

— Nu rosti, omule, cuvinte fara judecata, ci primeste cu minte in-

telegatoare cele facute de Stapin f Atunci vei cunoaste cit e de mare
— si asta mai ales — purtarea de grija a lui Dumnezeu ! Nu-i, oare,

cea mai mare purtare de grija sa scapi de rautate pe cei care savirsesc
pdcate grele, pe cei care-si maresc in fiecare zi ranile, pe cei care se
umplu cu bube de nevindecat ? Acest fel de pedeapsa nu este plin de
toata iubirea de oameni ? Nu este, oare, dovada de mare intelepciune
si de bunatate, ca acei care si fara de potop trebuiau sa moara, sa-si ter-

nxine, ca pedeapsa, asa viata, fara sa simta, fara sa-.si dea seama ce se

petrece cu ei, iar pedeapsa sa le fie fara durere si fara de chin ? $i iarasi,

1. Put\, H, 1.
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daca prlvesti cu gind cucernlc cele petrecute atunci, vei vedea c& au

avut parlo de binefaceri nu numai eel care au fast pedepslti atunci, ci

si cei de mai tirziu ; si ei au cules de pe urma potopului doua mari fo-

loase : unul, de a nu cadea in aceleasi pacate ca oamenii de pe vremea

potopului ; al doilea, de a ajunge mai intelepti prin pafania celorlalti.

Cita multumire n-ar trebui sS dea ei lui Dumnezeu ca au ajuns mai in-

telepti si prin pedepsirea acelora si prin frica sSdita in sufletul lor, de

a nu pati la fel cu ei ! Cita multumire n-ar trebui sa dea lui Dumnezeu

ca a fost stirpit aluatul paoatului si rautatii, ca n-a mai ramas pe pu-

mint dascal de pacat si rautate !

Ai vazut ca mustrarile si pedepsele lui Dumnezeu sint mai degrabii.

binefaceri ? Ai vazut ca ele arata mai cu seama purtarea de grijei a lui

Dumnezeu fata de om ? Iar daca ai vrea sa socotesti toate pedopsclc

date de la inceput de Dumnezeu pacatosilor, vei gasi ca toate au cicc-

lasi scop, purtarea de grija a lui Dumnezeu. De pilda pe Adam, c'mkI ii

pacatuit, 1-a scos afara din rai, nu numai ca sa-1 pedepseasctl, ci ca stt-l

faca si bine !

— Dar ce bine i-a facut ca 1-a scos din rai ? m-ar intreba cincva.

— Nu privi cu usurinta faptele, iubite, nici nu cerceta superficial

cele facute de Dumnezeu ! Priveste in adincul maxii Lui bundtftti si vei

vedea ca toate faptele lui Dumnezeu urmaresc scopul acesta. Spune-mi,

in ce prapastie nu s-ar fi pravalit Adam, daca si dupS cSlcarea de po-

runca s-ar fi bucurat de aceleasi bunatati ca §i mai inainte ? Daca dupci

atitea fagaduinte a putut primi inselaciunea sarpelui, a putut primi is-

pita diavolului, adusa prin sarpe, piin care i-a insuflat nSdejdea indum-

nezeirii, si cu asta 1-a dus la pacatul calcarii de poruncS, deci dacS

Adam ar fi ramas in aceeasi vrednicie si in acelasi fel de vietuire si

dupa calcarea de porunca, n-ar fi crezut, oare, cu mult mai vrednic de

credinta pe vicleanul diavol decit pe Creatorul tuturora si nu si-ar fi

inchipuit, oare, iarasi despre sine insusi lucruri mai mari decit propria

lui valoare ? Asa e omul ! De nu e infrinat cind p&catuies>te, de e lSsat

sa pacatuiasca iin toata voia, merge mai departe cu pScalul pina ce

cade in prapastie. De altfel pot dovedi si in alt chip ca Dumnezeu a

izgonit pe Adam din rai §i 1-a osindit la moarte, tocmai pentru ca sa-si

arate iubirea Sa de oameni. Izgonindu-1 din rai si silindu-1 sS locuiascii

in apropiexea raiului, 1-a facut mai intelept, 1-a intSrit pe viitor si 1-a

inva^at sa cunoasca prin fapte ca a fost inselat de diavol. Pedeapsa la

moarte, apoi, i-a dat-o pentru aceea ca sa nu pScStuiasca la nesfir^it,

din pricina c& prin calcarea poruncii, ajunsese supus pScatului. Nu t'

se par, deci, toale acestea — si izejoniroa din rai si osindirea la moarlc
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— semne foarte mari ale iubirii de oameni a lui Dumnezeu? Mai pol

adauga si altceva.

— Ce anume ?

— Minia lui Dumnezeu pe Adam n-a marginit numai la Adam bi-

nefacerile miniei Sale. Dumnezeu a vrut sa in|elepteasca si pe oame-
nii de mai tirziu prin cele intimplate lui Adam. Daca deci, cu toate cele

petrecute cu Adam, Cain, fiul lui, care vazuse cu ochii lui izgonirea ta-

talui sau din rai si caderea lui din slava aceea nespusa, care cunostea

blestemul acela grozav, ce glasuia : «Pamint e$ti ?i in pdmint te vei

intoarce» 2
, tot nu s-a inteleptit, ci a cazut in pacate si mai mari, la ce

nebunie n-ar fi ajuns, daca n-ar fi vazut cele intimplate tatalui sau ? Si

lucru minunat este acesta ca Dumnezeu, pedepsind un pacatos atit de

mare, care-§i minjise mina cu acea blestemata ucidere, a unit pedeapsa
cu iubirea de oameni.

II

$i ca sa cunosti din cele intimplate lui Cain maretia bunatatii lui

Dumnezeu, asculta ! Cind Cain L-a ocarit pe Dumnez"eu si cind L-a dis-

pretuit tare vrind sa-I aduca jertfa — ca n-a facut imparteala dreapta,

ci l-a oferit ce s-a intimplat — Dumnezeu nu i-a spus un cuvint greu

:si impovarator ! §i doar pacatul nu era mic, ci chiar foarte mare ! Daca
noi oamenii, cind vrem sa cinstim pe semenii nostri, le oferim ce e mai
•de frunte si mai deosebit si ne straduim sa le dam ce li se pare lor a fi

mai de pret, oare, Cain, om fiind, n-ar fi trebuit sa-I aduca lui Dumne-
zeu ce era mai deosebit si mai de pret ? Cain pacatuise, deci, atit de

•greu si dispretuise atita pe Dumnezeu ; totusi Dumnezeu nu l-a pedep-

sit, ci-i graieste cu toata blindetea ca de la prieten la prieten si-i

spune : «Ai pdcatuit, Hni$te$te-te !» 3
. I-a aratat doar atit ca a pacatuit

si l-a sfatuit sa nu mearga mai departe. Ai vazut ce covirsitoare buna-

tate ? Cain, insa, n-a cistigat nimic de pe urma unei atit de mari buna-

tati, ci a adaugat un pacat mai mare la eel de mai inainte : si-a ucis

fratele ; si totusi Dumnezeu isi arata si mai departe indelunga Sa rab-

•dare ,• il intreaba mai intii si-i da prilej de aparare. Cind, insa, a vazut

cS staruie in nerusinarea sa, atunci l-a pedepsit ca sa-1 intelepteasca ;

•dar si atunci Dumnezeu a amestecat pedeapsa cu iubirea Lui de oa-

meni.

Ai vazut ca Dumnezeu n-a tinut seama de pacatul lui Cain, cind a

pacatuit fata de El, cu toate ca era un pacat mare, dar l-a pedepsit si

2. Pac, 3, 19.

3. Vuc, 4, 7.
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1-a blestemat cind si-a inarmat mina impotriva fratelui sau ? Asa sa

facem si noi ! Sa imitam pe StSpinul nostru ! Sa nu luam in seama cind

gresesc altii fata de noi, sa iertam pe cei ce ne gresesc ! Dar cind paca-

tul se intinde la Dumnezeu, atunci sa pedepsim ! Dar nu stiu cum se

face ca noi facem cu totul dimpotriva ! Nu ne straduim deloc sa pe-

depsim pacatele savirsite impotriva lui Dumnezeu, dar daca se intimpla

sa pacStuiasca cineva fata de noi, il mustrSm si-1 osindim cu asprime ,•

nu ne dSm seama ca pornim cu asta si mai mult cu minie asupra noas-

tra pe Iubitorul de oameni Dumnezeu. Ca Dumnezeu obisnuieste adese-

ori sS nu fina" seama de pacatele ce le savirsim fata de El, dar pedep-

seste cu multa asprime pacatele ce le savirsim fata de semenii nostri,

asculta ca o spune fericitul Pavel : «De are cineva femeie necredin-

cioasa $i ea vrea sa. locuiasca cu el, sa n-o lase. Iar femeia daca are

barbat necredincios si el vrea sa locuiasca cu ea, sa nu-1 lase» 4
. Ai

vazut ce mare pogoramint ? «Chiar daca este pagina, spune Pavel, chiar

daca este necredincioasa si vrea sa locuiasca cu el, sa nu o indepar-

teze !». ?i iarasi : «Chiar daca este pagina femeia, chiar daca este ne-

credincioasa, sa n-o alungi, daca vrea. sa locuiasca cu tine. Ce stii, fe-

meie, de-ti vei mintui barbatul sau ce stii, barbate, de-fi vei mintui fe-

meia ?» 5
. Ai vazut ca nu opreste casatoria cu un necredincios sau cu

o necredincioasa ? AscultS-1 iarasi chiar pe Hristos graind ucenicilor

Sai : «Iar Eu va zic voud : Oricine isi va lasa femeia lui afara de pri-

cina de desfrinare, o face sa s&virseasca preadesfrinare» 6
. Cit de mare

si covirsitoare este iubirea de oameni a lui Dumnezeu ! «Chiar de este

necredincioasa, spune Dumnezeu, chiar de este pagina, primeste-o, ti-

ne-o ! Dar daca pacatuieste fata de tine, daca uitS indatoririle casato-

riei si traieste cu altii, ti-i ingaduit s-o izgonesti din casa, s-o lasi».

Gindindu-ne- la acestea sS ne sirguim si noi ca sa raspiatim pe Sta-

pin pentru bunavointa aratata noua. Si dupa cum Dumnezeu nu tine

seama de pacatele ce le facem fata de El, dar razbuna cu multa asprime

pe cele pe care le facem semenilor nostri, tot asa s3 facem- si noi. Sa ier-

tam pacatele celor ce ne gresesc noua, dar s& ne straduim sa razbunam

cu multa rivna pacatele indreptate impotriva lui Dumnezeu. Acest lu-

cru ne va fi de mare folos si vor cistiga nu putin cei care primesc in-

dreptarea.

Poate ca am lungit prea mult inceputul acestei cuvintari. Dar ce

sa fac ? N-am facut asta cu voia mea, ci ttrft de sirul cuvintelor. Vor-

4. / Cor., 7, 12—13.
5. / Cor., 7, 16.

6. Matei, 5, 32.

21 — Sfintul loan Gura de Aur
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bisem de potop si trebuia s3 arSt dragostei voastre cS pedepsele date

de Dumnezeu suit mai degraba fapte de dragoste decit pedepse. Asa a

fost si patopul. Dumnezeu a facut totul din grija de neamul omenesc
ca un tata iubitor. Dar ca sa cunoasteti si din textul Scripturii, ce s-a

citit astazi, maretia iubirii de oameni a lui Dumnezeu, sa auzim chiar

cuvintele dumnezeiestilor Scripturi.

Ieri fericitul Moise ne-a inva{at zicind : «§i s-a inalfat apa pe pa-

mint o suta cincizeci de ziie» 7 — ca pina aici a mers cuvintul de inva-

tatura — , astazi ne spune :

«$i si-a adus aminte Dumnezeu de Noe si de toate fiarele si de

toate dobitoacele si de toate pdsarile si de toate thitoarele cite erau

cu el in corabie» 8
.

Ill

Priveste-mi iarasi pogoramintul Dumnezeiestii Scripturi !

«£i si-a adus aminte Dumnezeu», zice Scriptura.

Sa intelegem, iubitilor, cele spuse intr-un chip vrednic de Dumne-
zeu si sa nu tilcuim cuvintele acestea grosolane cu slabiciunea mintii

noastre. In ce priveste firea cea mai presus de gind si de cuvint a lui

Dumnezeu, cuvintele acestea nu sint potrivite ; dar in ce priveste sla-

biciunea firii noastre, sint cu totul potrivite.

«$i-a adus aminte Dumnezeu de Noe».

Pentru ca in cele spuse pina acum Scriptura ne-a istorisit, a^a pre-

cum am aratat dragostei voastre, ca ploaia a tinut patruzeci de zile si

tot atitea nop^i, ca apa a acoperit pamintul o suta cincizeci de zile si

se inal^ase cu cincisprezece coti deasupra muntilor, ca dreptul Noe in

tot acest timp a fost in corabie, fara sa poata trage in piept aer curat si

ca impreuna cu el erau si toate animalele acelea, de aceea Scriptura

spune : «£i ?i-a adus aminte Dumnezeu de Noe».

— Ce inseamna : «$i-a adus aminte» ?

— «S-a indurat Dumnezeu, vrea sa spuna Scriptura, de dreptul care

era in corabie ; s-a milostivit Dumnezeu de eel care era atit de strim-

torat, atit de neputincios, de eel ce nu stia pina unde vor merge sufe-

rintele lui». Gindeste-mi-te ce ginduri ii trecusera prin minte lui Noe
dupa cele patruzeci de zile si patruzeci de nopti cit tinuse ploaia, cind

a vazut ca vreme de o suta cincizeci de zile apele ramin la aceeasi ma-
sura, ca nu scad deloc ! Si ceea ce era mai grozav, ca nici nu putea

privi cu ochii cele ce se petreceau in afara ; ci, fiind inchis si neputind

7. Fac, 7, 24.

8. Fac, 8, 1.
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sfi-si dea seama de nonorocirile ce vcniscrfl peste lume, suferlnta !i era

si mai mare, iar inchipuirea li adincea din zi in zi si nvai mult duroroa.

Eu m<1 mir cum de n-a murit Noe de Iristete, gindindu-se la pieirea in-

tregului neam omenesc, la singuratatea sa si la groaznica via^a dusa

in corabie. Dar pricina tuturor bunStatilor avute de Noe a foS't credinta

lui in Dumnezeu. Ea 1-a intSrit ca sS indi re cu barbcitfe totul. Hranit

de nadejde, nu sim^ea necazurile. Noe a facut tot ce a depins de el

:

a fost rabdator, a avut credinta mare si a indurat totul. $i uita-te acum
la marea iubire de oameni, pe care i-o arata bunul Dumnezeu ! «§i $i-a

adus aminte Dumnezeu de Noe».

Scriptura n-a spus atit : «/>i ?i-a adus aminte», ci, pentru ca nmi

inainte Dumnezeiasca Scriptura ne facuse cunoscuta marturia lui Dum-
nezeu despre dreptul Noe, spunind : «/nfrd in corabie, ca te-am vay.ul

drept in neamul acesta» 9
, de aceea acum spune : «§i si-a adus aminlc

Dumnezeu de Noe», adica Dumnezeu §i-a adus aminte de marlurui pi*

care o daduse despre el ; nu 1-a trecut cu vederea multa vreme po dropl,

ci 1-a tinut in corabie atit dt Noe a putut rabda si atunci i-a dSruil harul

Sau. Dumnezeu, cunoscind slabiciunea firii noastre, ne lasa sd indurtim

atit cit putem rabda, atunci cind ingaduie sa vina vreo incercare pcstc

noi, ca si noua sa ne dea rasplata pe masura rabdarii, iar El sa-si aralo

iubirea Sa de oameni, precum zice si Pavel : «Credincios este Dumne-

zeu, Caie nu vd va lasa sa fitf incercafi peste puterile voastre, ci odatd.

cu inceicaiea va aduce si scapare din ea, ca s-o putefi idbda* 10
. Asa-

dar, pentru ca si dreptul acesta a fost staruitor si rabdator, pentru cd

a indurat cu credinta in Dumnezeu traiul in corabie, «Dumnezeu, spu-

ne Scriptura, ?i-a adus aminte de el». Apoi ca sa cunosti cit de adinc'd

e iubirea de oameni a lui Dumnezeu, Dumnezeiasca Scriptura adaugS :

«§/ de foafe iiaiele si de toate dobitoacele si de toate pasdrile si rie

toate tiritoarele cite erau cu el in corabie».

Vezi ca tot ce face Dumnezeu o face in cinstea omului ? Dupa cum

atunci cind au pierit toti oamenii prin potop, Dumnezeu a pierdut si

pe toate celelalte vietuitoare, tot asa si acum, cind vrea sS-si aratc

iubirea Sa de oameni fa{a de dreptul Noe, isi intinde, in cinstea omului,

bunatatea Lui si peste fiintele necuvintatoare, peste fiare, pasSri si ti-

ritoare : «$i si-a adus aminte Dumnezeu, spune Scriptura, de Noe 9] de

toate iiaiele si de toate dobitoacele $i de tiritoare si de toate cite cruu

cu el in corabie».

9. Fac, 7, 1.

10. / Cor., 10, 13.
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«5i a aclus Dumnczeu vlnt pe pamint si a incetat apa» u .

Scriptura spune ca aducfndu-si Dumnezeu aminte de Noe si de cei

ce erau cu el in corabie, a poruncit sa se opreasca furia apelor, ca

sa-si arate putin cite putin iubirea Sa de oameni si deci sa-i dea ragaz

dreptului Noe sa rasufle ; si, slobozindu-1 de turburarea gindurilor, sa-1

linisteasca, daruindu-i bucuria luminii si a respirarii aerului.

«$i a adus Dumnezeu v'mt pe pamint si a incetat apa. $i s-au In-

cuiat izvoarele admcului $i jghiaburile cemlui $i s-a oprit ploaia din

cer» lz
.

Vezi ca pe toate ni le spune Scriptura ca si cum ar vorbi un om.
«S-ctu incuiat izvoarele adincului $i jghiaburile cerului $i s-a oprit ploa-

ia din cer». Aproape ca ne spune ca Dumnezeu a hotarit, si apele au
ramas iarasi in locasurile lor ; n-a mai fost revarsare de ape si apa in-

cetul cu incetul a scSzut.

«§i scddea apa, scurgindu-se de pe pamint $i s-a impufinat apa dupd
o sutd cincizeci de zile» 13

.

Care minte omeneasca ar putea intelege cele ce s-au spus ? Fie,

ploaia a Incetat, izvoarele n-au mai revarsat ape si jghiaburile cerului

s-au inchis. Dar cum a scazut atita apa ? Peste tot era numai adinc
de ape. Cum s-a imputinat, asa dintr-o data, atita multime de ape ? Cine
ar putea explica vreodata asta cu mintea sa omeneasca ? Cine o poate

spune ? Nimeni ! A fost porunca lui Dumnezeu, Care le lucreaza pe
toate !

IV

Asadar nici noi sa nu iscodim cum s-a facut asta, ci atit numai sa

credem ca Dumnezeu a poruncit si s-a aratat adincul ; a poruncit si

s-a oprit iarasi revarsarea apelor si apele s-au intors in locasul lor, pe
care il stie numai StSpinul, Care 1-a creat.

«§i a stat corabia in luna a saptea, in a doudzeci si saptea zi a lu-

nii, pe muntii Ararat. Iar apa a scazut pind in luna a zecea ; si s-au

aratat virfurile muntilor in luna a zecea, in ziua intiia a lunii» 14
.

Uita-te ca schimbarea s-a facut dintr-o data ! Uita-te cit au scazut

apele, ca s-a asezat corabia pe munti ! Mai inainte Scriptura spusese ca

apa se inaltase cincisprezece coti deasupra muntilor ; acum spune ca

corabia a stat pe muntii Ararat, ca apa a scazut incetul cu incetul pina

11. Fac, 8, 1.

12. Fac, 8, 1—2.
13. Vac, a, 3.

H. Far., R, 4-^5.
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in luna a zecea ,• si atunci, in luna a zecea, s-au arStat virfurile mun-

tilor. Gindeste-te ce tare de fire a fost dreptul Noe, ca a tr5it atitea

luni, ca si cum ar fi fost inchis in intuneric !

«§i a fost, spune Scriptura, dupd patruzeci de zile ca a deschis Noe
fereastra corabiei pe care o fdcuse si a trimis corbul sd vadd de a sca-

zut apa» 15
.

Vezi ca dreptul Noe nu indrazneste sa se uite singur ! Trimite un
corb, vrind prin el sa afle daca are a se astepta la vreun bine.

«§i iesind, spune Scriptura, nu s-a intois pind ce nu s-a uscat apa

de pe pamint» 16
.

Nu inseamna ca mai tirziu, dupfi ce s-a uscat apa, s-a intors corbul,

pentru ca Dumnezeiasca Scriptura a spus : «pjnd ce». Acesta e un fel

de a vorbi al Dumnezeiestii Scripturi. In multe alte locuri din "Scrip-

tura gasesti acest fel de a vorbi. V-as putea da ca pilda multe locuri.

Dar, ca nu cumva sa va trindaviti aflindu-le de la mine, las ca voi sa cer-

cetati Scripturile si sS gasiti unde se foloseste Scriptura de acest fel de

a vorbi.

Deocamdata trebuie neaparat sa va spun pentru care pricina nu

s-a intors pasarea. Se poate cS pasSrea aceasta, care se hraneste cu

necuratenii, a gSsit, apele fiind secate, o hrana potrivitS ei in cadavrele

de oameni si de animale si de aceea a ramas pe uscat. Lucrul acesta,

insa, a fost pentru dreptul Noe pricina de buna nadejde. Daca n-ar fi

fost asa, daca pasarea n-ar fi gasit de mincare, s-ar fi intors. Ca acesta

e adevarul se vede de acolo ca Noe, capatind bunS n3dejde de aid, a

trimis un porumbel, o pasSre blinda ?i prietenoasa, o pasare plina de

recunostinta, care nu se hraneste cu altceva decit cu seminte. Porum-

belul e o pasare curata.

«$i, dupd el, a trimis porumbelul, spune Scriptura, ca sd vadd de a

scdzut apa de pe fafa pdmintului. $i negdsind porumbelul odihnd picioa-

relor lui s-a intors la el In corabie, ca apa era pe toata fata pdmin-

tului» 17
.

Se cade si aici s& cercet&m cum se face c5 mai sus Sfinta Scriptura

spusese ca s-au ivit virfurile muntilor, iar acum spune ca porumbelul,

negSsind loc de odihna, s-a intors la el in corabie, pentru ca apa era

pe toata fata pamintului.

15. Pac, 8, 6—7.
16. Fac, 8, 7.

17. Fac, 8, 8—9.
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Sa citim cu luare atnlnte spusele Scripturii si vom cunoaste pricina.

Scriptura n-a spus atit : *negasind odlhnd», ci a adSugat : «picioarclor

lui», ca sa ne arate c3 desi au scazut in parte apele si s-au arStat vir-

furile muntilor, totusi din pricina marii revarsari de ape virfurile mun-

tilor erau pline de namol si de noroi mlastinos. De aceea porumbelul,

neavind nici unde sa se odihneasca si neputindu-si gasi nici hrana po-

trivita, s-a intors. Iar prin intoarcerea lui a aratat dreptului Noe ca

mai era inca multa apa pe pamint.

«$i mtinzind m'ma, spune Scriptura, 1-a luat $i 1-a bdgat la el in

corabie* 18
.

Ai vazut ce pasare plina de intelepciune ! Se intoarce, ca, prin ve-

nirea ei, sa-1 invete pe dreptul Noe sa mai rabde putin.

De aceea, Noe,

«a$teptind inca alte ?apfe zile, a trimis porumbelul din corabie. $i

s-a intors porumbelul la el spre seara si avea in ciocul lui o hunza din-

tr-un lastar de maslin» 19
.

Nu la intimplare, nici fara rost sta scris in Scriptura : «spre sea-

ra», ci ca sa cunoastem ca porumbelul a gasit hrana potrivita si a min-

cat toata ziua ; iar spre seara s-a intors, aducind un lastar de maslin

in cioc. Asa e pasarea aceasta, blinda ,- cauta totdeauna prietenia omu-

lui ; de aceea s-a si intors ; si, cu lastarul de maslin adus de ea, a adus

multa mingiiere dreptului Noe.

Dar poate ca ma veti intreba :

— De unde a gasit frunza de maslin ?

— Totul s-a facut cu rinduiala lui Dumnezeu ! Si gasirea frunzei,

si intoarcerea porumbelului la dreptul Noe cu frunza in cioc. De altfel

maslinul e totdeauna verde si se poate ca, dupS retragerea apelor, mas-

linul sa mai fi avut frunze.

«£i asteptind, spune Scriptura, incd alte sapte zile, a trimis iar po-

rumbelul ; dar el nu s-a mai intors la Noe» 20
.

Vezi ca toate ii dau dreptului Noe destula mingiiere ? Dupa cum

atunci cind s-a intors porumbelul, cu o ramura de maslin in ciocul lui,

i-a dat bune nadejdi, tot asa si acum, cind nu s-a mai intors dupa ce pie-

case din nou, i-a dat cea mai buna dovada ca s-au retras cu totul apele

si ca va gasi deplina liniste. Si ca acesta-i adevarul, asculta ce spune

Scriptura mai departe :

18. Fac, 8, 9.

19. Fac, 8, 10—11.
20. Far., 8, 12.
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*$i a fost, spune Scriptura, In anul sase sute una din viafa lui Noe,

in luna dintii, a scdzut apa de pe fafa pdmintului. $i a descoperit Noe
acoperisul cordbiei pe care o fdcuse si a vdzut cd a scdzut apa de pe

lata pdmintuluh 21
.

I

V

Iarasi si cu acest prilej sint silit sa ma mir si «a ramin- uimit si

de virtutea dreptului Noe si de iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Spu-

ne-mi, te rog, cum de n-a orbit Noe, cum de nu i s-a stricat vederea,

cind dupa atita vreme, ie?ind la aer §i-a indreptat privirile la cer ? Da,

$titf, ?titi bine ca lucrul acesta mai cu seama il patesc oamenii cind

vor sa-§i atinteasca ochii la stralucirea luminii, dupa ce au stat in lo-

curi intunecoase chiax numai o mica parte din zi. Dreptul acesta n-a

patit a$a, cu toate ca a vazut dintr-o data stralucirea luminii, dupa ce

statuse un an §i atitea luni in corabie, ca in intuneric. Pe linga rab-

darea data de Dumnezeu lui Noe, a fost si harul lui Dumnezeu, care

a intarit si slabiciunile trupului si i-a dat si biruinta asupra nevoilor

trupesti si le-a facut sa fie mai presus de necesitatile trupesti.

*Iai in luna a doua, in doudzeci $i ?apre ale lunii, s-a uscat pamin-

tul» 22
.

Nu fSra rost Dumnezeiasca Scriptura face aceasta precizare, ci ca

sa aflam ca potopul a tinut pina in ziua intii a acelui an ,• ca sa aflam

ca in timpul potopului s-a vadit rabdaxea dreptului si s-a facut curS-

tenia intregii lumi. Apoi, cind intreaga fire s-a spalat ca de necura-

tenie, cind si-a lepadat toata murdaria cu care o aeoperise rautatea oa-

menilor si a ajuns luminoasa fa^a ei, atunci, deci, porunceste Dumne-

zeu dreptului Noe sa iasa din corabie si-1 sloboze^te din acea groaznica

inchisoare. Si zice Scriptura :

«A zis Domnul Dumnezeu lui Noe : «Iesi tu si fiii tdi si femeia ta

si femeile tiilor tdi cu tine ; si toate tiaiele cite sint cu tine si tot trupul,

de la pasdri pina la dobitoace
} si toata tiritoarea care se misca pe pa-

mint scoate-o cu tine. $i crestefi si vd inmultUi pe pdmint» 2Z
.

Uita-te la bunStatea lui Dumnezeu ! In tot ce face, minglie pe drep-

tul Noe. I-a poruncit lui Noe sa iasa din corabie el si fiii lui si femeile

fiilor lui si toate fiarele ; dar ca sa nu i se umple iarasi sufletul de tris-

tete, ca sa nu-1 facS sa se nelinisteascS, gindindu-se cS va fi ca intr-o

21. Fac, 8, 13.

22. Fac, 8, 14.

23. Fac, 8, 15—16.
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puslio, lociiiiirt pe atita Intlndere de p3mint singur, fttrS nimani ltnga el,

tie aceea, clupcl co Nu spus : *iesi din corabie si scoate cu tine si toate

animalclo', a adaugat : «§i cresteti §i vd tnmulliti pe pamlnt».

Vezi ca dreptul acesta prfmeste iarasi binecuvintarea aceea de la

lnceput, pe care o primise Adam inainte de calcarea poruneii ? Dupa
cum Adam a auzit cind a fost creat : «$i i-a binecuvintat pe ei Dumne-
zeu, zicincl .- «Cre$tefi $i vd inmulUti ?i stapmiti pdmintul» 24

, tot a$a
a auzit $i Noe acum : «Cre$teti $i vd inmultUi pe pamint». Dupa cum
Adam a fost inceput si radacina tuturor celor ce au fost inainte de po-
top, tot asa si dreptul acesta a ajuns aluat, inceput si radacina celor de
dupS potop. De la Noe, deci, oamenii isi iau un nou inceput ; intreaga
fire isi primeste propria ei podoaba, iar pamintul se desteapta spre adu-
cere de roada si celelalte toate cite au fost create spre slujirea

omului.

«$i au ie$it Noe $i iemeia lui $i iiii lui §i iemeile fiiloi lui cu el $i

toate fiarele $i toate dobitoacele $i toata pasdrea §i toatd tiritoarea care
se misca pe pamint, dupa felul lor, au iesit din corabie» 25

.

Dupa ce Noe a primit porunca Stapinului si a luat binecuvintarea,
care spune : «Cre?fe# si vd lnmultiti», a iesit din corabie impreuna cu
toti ceilalti. In tot pamintul era numai dreptul Noe cu femeia lui si cu
copiii lui si cu femeile acestora. §i indata ce a iesit din corabie Noe
si-a aratat recunostinta sa si a adus multumire Stapinului si pentru cele
ce au fost si pentru cele ce aveau sS vina.

Dar daca vreti, ca sa nu lungesc cuvintul, ma voi opri aici si voi
vorbi altadata de recunostinta dreptului Noe. Deocamdata, rog dragos-
tea voastra sa aveti necontenit in minte pe fericitul Noe, sa invataU
bine de tot frumusetea virtutii lui, ca sa fiti urmatorii lui. Uitati-va cit

de mare e bogatia virtutii lui, ca nici astazi n-am putut termina isto-

ria vietii sale, desi am vorbit in atitea zile. Dar pentru ce vorbesc eu
de terminat ? Oriclt am vorbi, nu putem spune indeajuns ; mai mult,

chiar daca noi si cei de dupa noi ar putea grai multe despre Noe, tot

nu am putea ajunge pina la capat. Atita de mare e virtutea lui ! Daca
am vrea, Noe ne-ar putea fi dascal noua tuturora, ne-ar putea face pe
toti sa rivnim virtutea. Cind dreptul acesta, inconjurat de atitia oa-

meni rai, cu nici un om la fel cu el alaturea de el, a ajuns la atita ma-
sura' de virtute, mai putem gasi vreun cuvint de aparare noi, care nu
avem atitea piedici, dar ne trindavim sa savirsim fapte de virtute ? Sa

24. Fac, 1, 28.

25. Fac, 8, 17—18.
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nu vorbim de cei cinci sute de ani pe care i-a dus luat in ris si batjo-

corit de lucratorii rautatii, ci numai de vietuirea lui Noe in corabie..

Anul acela, dupa parerea mea, trage in cumpana cit toatei viata lui. Cite

suferinte n-a fost silit Noe sa indure ! A trait intr-un loc atrta de strimt r

ca nici sa rasufle nu putea ; a trebuit sa stea la un loc cu fiaTele si ne-

cuvintatoarele ,• dar in toate si-a aratat taria voii lui, vointa neclintitai

si credinta lui in Dumnezeu, cu care le indura pe toate usor si linistit.

Iar pentru ca a facut tot ce a depins de el, s-a. bucurat din belsug de

daruri de la Dumnezeu. Da, a indurat s-trimtorarea mare din corabie, dar

a scapat de groaznicul potop si de prapad. Iar dupS ce a trait in strim-

toarea corabiei, in inchisoarea aceea infricosatoare, s-a bucurat de li-

niste §i tihna si a fost invrednicit de binecuvintarea lui Dumnezeu ; ?i

iarasi Noe prin fapte isi arata recunostinta sa fata de StSpinul. De alt-

fel Noe totdeauna a facut el inceputul. De pilda, de la inceputul vietii

sale a savirsit tot felul de virtuti si a stat departe de rSutatea celorlalti

oameni ,• de aceea nu 1-a ajuns pe el pedeapsa celorlalti ; to^i au pierit

prin inec si a scapat numai el singur ; iar mai tirziu, pentru ca a avut

mare credinta si a indurat cu multumita traiul din corabie, au urmat
iarasi din belsug daruri de la Dumnezeu : a fost scos afarS din corabie,

a ajuns in starea de dinainte de potop si a fost invrednicit indata de-

binecuvintare ; iar el isi arata din nou recunostinta sa fatS de Dum-
nezeu ; multumeste lui Dumnezeu dupa putere s» iubitorul de oameni
Dumnezeu il invrednieeste de daruri si mai mari. Asa obisnuie^te Dum-
nezeu : de facem o fapta cit de mica si de neinsemnata, dar numai sa\

o facem, Dumnezeu ne da daruri cu mare darnicie. $i ca s5 vezi cit de

covirsitoare e nimicnicia noastra omeneascS si cit de mare darnicia luL

Dumnezeu, uita-te la cele ce am sa-ti spun. Daca am vrea sa-I dam ceva

lui Dumnezeu, ce-I putem da altceva mai mult decit sa-I aratam prin

cuvinte multumirea noastra ? Dumnezeu, insa, ne da prin fapte daru-

rile Sale ! Si poate fi, oare, egalat cuvintul cu fapta ? Fiind desSvlrsit r

Stapinul nostru nu are nevoie de nimic de la noi decit numai de cu-

vinte ; si cere ca noi sa-I multumim prin cuvinte ,- si iarSsi, nu pentru.

ca are nevoie de aceasta multumire, ci ca sa ne invete sa fim recu-

noscatori si sS-L cunoastem pe El, datatorul bunStatilor. De aceea si

Pavel spunea in epistola sa : «Multumiti» 26
. Nimic nu cere Stapinul nos-

tru de la noi decit aceastS fapta. S3 nu fim nerecunoscatori si nici sa

ne trindavim a multumi Stapinului cu cuvintul, pentru binefacerile ce.

cu fapta ni le face noua. Cistigul tot al nostru este. Daca vom multumi

lui Dumnezeu pentru bunStStile date, apoi in afara de alte bunatati mai

26. Cpi., 3, 15.
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mari, pe care le vom capSta, vom dobindi si multd indraznire inainlea

lui Dumnezeu. Numai, va rog, ca In fiecare zi si in fiecare ceas, de e
cu putinta, sa ne gindim nu numai la binefacerile obstesti pe care le

daruieste omenirii Creatorul universului, ci si la binefacerile pe care

le face in deosebi fiecaruia din noi.

Dar pentru ce vorbesc eu de binefacerile fa-cute in deosebi fieca-

ruia din noi ? Dumnezeu ne face bine chiar fara sa stim. Si pentru aceste

binefaceri trebuie sa-I multumim. Dumnezeu se ingrijeste de mintuirea
noastra ,• de aceea ne face multe binefaceri fara stirea noastra ; ne scoa-

te adeseori din primejdii si ne da alte daruri. Este izvor de bunatate si

niciodata nu-si opreste curgerile bunatatli Sale, care se revarsa asupra
firii omenesti. DacS, deci, ne gindim la toate acestea, daca ne straduim
sS multumim Stapinului si pentru binefacerile date si sa-I fim multu-
mitori si pentru cele ce ni le va da, ca sa nu ne aratam nevrednici de
binefacerile Lui, vom putea avea si via{a imbunata{ita si vom scapa si

de caderea in pacat. Pomenirea binefacerilor Lui ne va fi dascal indes-

tulator pentru o vietuire plina de virtute. Pomenirea acestor binefaceri

nu ne va lasa sa cadem vreodata in trindavie si uitare, nici sa apucam
drumul pacatului. Un suflet veghetor si treaz isi arata recunostinta fata

de Dumnezeu nu numai atunci cind totul ii merge din plin, ci si cind

se abat asupra lui imprejurSri potrivnice. $i atunci multumeste la fel

ca si mai inainte ; schimbarea soartei nu-1 slabeste, ci mai mult il in-

tareste ,• gindindu-se la nespusa purtare de grija a lui Dumnezeu, este

incredintat ca Dumnezeu, fiind bogat si puternic, poate sS-si arate pur-

tarea Sa de grija chiar in imprejurarile potrivnice noua si chiar daca
noi nu sintem in stare sa le intelegem bine.

VI

Sa lasam, dar, toate treburile noastre in grija lui Dumnezeu, in

asa fel incit oricum ar fi imprejurarile din viata noastra, noi sa facem
un singur lucru, sa multumim pentru toate necontenit lui Dumnezeu.
Ca de asta sintem inzestrati cu grai si ne deosebim de cele necuvinta-
toare, ca sa inaltam necontenit Creatorului universului laude, cintari

si necontenite slavoslovii. De aceea ne-a insuflat suflet si ne-a daruit

limba, pentru ca, avind vii in minte binefacerile date de El, sa-I recu-

noastem stapinirea, sa ne aratam recunoscatori si sa-I inaltam Stapi-

nului multumiri dupa putere. Daca oamenii, care sint de aceeasi fire

cu noi, cer ca sa le multumim cind ne fac vreun bine, adeseori mic si

neinsemnat, nu pentru ca au nevoie de recunostinta noastra, ci ca sa

ajungn prin asta mai slaviti, apoi cu mult mai mult trebuie sa mul-
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tumim noi iubitorului de oameni Dumnezeu, Care vrea sa facem lucrul

acesta numai si numai spre folosul nostra. Cind multumim oamenilor

pentru binefacerile ce ni le-au facut, multumirea noastra ii face mai

slaviti, dar cind multumim lui Dumnezeu pentru binefacerile Lui, noi

ajungem mai slaviti. Dumnezeu nu vrea sa-I multumim pentru ca are

nevoie de lauda noastra, ci pentru ca sa avem noi cistig, pentru ca noi

sa ajungem vrednici de si mai mare ajutor.

— Dar dacS nu putem sa-I multumim dupS vrednicie ?

— Cum am putea-o face, cind firea noastra" e atit de slabS ? Da -

pentru ce vorbesc eu de firea omeneasca ? Nici chiar puterile cele ne-

trupesti si nevazute, incepatoriile si stapiniile, heruvimii si serafimii

nu vor putea, multumindu-I, sa-I inalte doxologie dupa vrednicie. To-

tusi este drept sa-I aducem lui Dumnezeu multumiri dupa putere, sa

slavim necontenit pe Stapinul nostru si prin cuvinte de lauda si prin

viata curata. Iar lauda cea mai mare este mai cu seama atunci cind tl

slavim prin mii si mii de guri. Fiecare om virtuos face pe toti cei din

jural lui care il vad sS-L laude pe Stapinul sSu ,• iar lauda adus§ de aceia

aduce pricinuitorului laudei multa si nespusa bunavointa din partea

StSpinului. Nu sintem, oare, cei mai fericiti oameni cind nu numai ca

slavim noi cu limba noastra pe bunul Dumnezeu, dar mai facem si pe

altii sa-L laude din pricina noastra ? Puterea virtutii este atita de mare
ca poate face ca sa fie laudat de mii de guri Creatorul. Nimic nu este,

iubite, la inaltimea vietii virtuoase. De asta si Domnul spunea : «A$a

sa Iumineze lumina voastra Inaintea oamenilor ca sa. vada faptele voas-

tre cele bune si sa slaveascd. pe Tatdl vostru eel din ceruri» 27
. Ai vazut

ca dupa cum ivirea luminii alunga intunericul, tot asa si ivirea virtutii

alunga si pScatul, iar dupa izgonirea intunericului ratacirii misca spre

slavoslovie sufletele celor ce vad virtutea ?

Sa ne straduim, deci, si noi ca faptele noastre sa Iumineze in asa

chip, incit sa fie slavit Stapinul nostru. Asa ne-a spus Hristos ! Sa nu
facem fapte de virtute de ochii oamenilor — Doamne fereste ! — ci

sa ducem viata curata si placutS lui Dumnezeu. Sa nu dam nimanui pri-

lej de hula, iar prin faptele noastre bune sS facem si pe cei care ne vad

sa slaveasca pe Dumnezeul universului. Atunci, da atunci, vom atrage

asupra-ne si mai multa" bunavointa din partea lui Dumnezeu, vom putea

scSpa si de pedeapsa si vom dobindi si bunatatile cele nespuse, cu ha-

rul si iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Ta-

talui, impreuna cu Sfintul Duh, slavS, putere si cinste, acum si pururea

si in vecii vecilor, Amin.

27. Mafe/, 5, 16.
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«$i a zidit Noe altar Domnului
§i a luat din toate dobitoacele cele curate

§i din toate pasarile curate
§i a adus ardere de tot pe altar» 1

I

Ati vazut ieri bunStatea Stapinului iubitor de oameni ! A|i vazut ca

a scos pe dreptul Noe din corabie, 1-a scapat de viata de acolo, 1-a slo-

bozit din inchisoarea aceea cumplita si nemaiauzita si i-a rasplatit rab-

darea, spunindu-i : «Cresre/i $i vd inmulfttt» 2
. Sa auzim astazi de recu-

no§tint>a lui Noe, de sufletul lui plin de multumire fata de Stapin, prin

care a atras iara^i asupra lui §i mai mult bunavointa lui Dumnezeu.

A?a e Dumnezeu ! Cind vede ca sintem recunoscatori pentru binefa-

cerile primite, ne da daruri §i mai bogate. Sa ne silim, dar, 9i noi sa

multumim dupa putere Stapinului pentru bunatatile date pina acum, ca

sa fim vrednici de altele si mai mari ! Sa nu uitam niciodata bineface-

rile facute noua de Dumnezeu, ci sa le avem necontenit in minte, ca mi-

nati de amintirea lor sa-I multumim pururea, chiar daca sint atit de

multe incit mintea noastrS nici nu poate socoti darurile facute de Dum-
nezeu noua. Da, cine ar putea socoti binefacerile facute noua pina

acum, pe cele pe care ni le-a fagaduit si pe cele pe care le primim in

fiecare zi ? Ne-a adus de la nefiintS la fiinta, ne-a daruit trup si sufiet,

ne-a creat cu grai si ratiune, ne-a dat aer ca sa-1 respiram, a creat toata

zidirea ca sa ne slujeasca noua. El a voit, dintru inceput, ca omul sa

traiasca in rai, sS aiba o viata lipsita de dureri, scapata de osteneli, sa

duca o viata intru nimic inferioara ingerilor si puterilor celor netru-

pesti, desi era imbracat cu trup, si sa fie mai presus de nevoile trupesti.

Mai tirziu, cind omul, din pricina trindaviei, a cazut prin sarpe

prada inselaciunii diavolului, Dumnezeu nici atunci nu 1-a parasit pe

pacatos, ci i-a facut mai departe bine calcatorului de porunca. Si pre-

1. Far., 8, 19.

2. 7
:

(ii\, 8, 16.
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cum ya spuneam ieri, chiar in pedeapsa data omului isi arata Dumne-
zeu covirsitoarea Sa iubire de oameni si face omului alte, multe si ne-

numarate feluri de binefaceri. In sfirsit, vazind ca odata cu trecerea

vremii si cu inmultirea neamului omenesc, omul inclina tot mai mult

spre pacat si cS ranile lui sint de nevindecat, a pierdut ca pe un aluat

stricat, pe lucrStorii rSutStfi, si a ISsat numai pe dreptul acesta, pe Noe,

ca sa fie inceput si radacina neamului omenesc. Uita-te iarasi cit de

darnic e Dumnezeu cu el ! Din dreptul acesta si din fiii lui a inmultit

din nou neamul omenesc. Incetul cu incetul, Dumnezeu a ales dintre

oameni, oameni drepti, adica pe patriarhi, pe care i-a pus invatatori ai

neamului omenesc, in stare, prin virtutea lor, sa indrumeze pe toti si

sa vindece, ca ni§te doctori, pe cei bolnavi. li duce clnd in Palestina,

cind in Egipt, pentru a exercita si rSbdarea robilor Lui si pentru a face

totodata ?i mai vSdita puterea Lui. Astfel Dumnezeu s-a ingrijit ne-

contenit de mintuirea oamenilor, aducind pe lume profeti si facind prin

ei semne si minuni. In sfirsit, ca sa spun pe scurt, dupS cum nu putem
numara valurile marii, oricit ne-am sili, tot asa nu putem numara nici

feluritele binefaceri ale lui Dumnezeu, pe care le-a fScut neamului ome-
nesc. In cele din urmS, Dumnezeu a vazut ca chiar dupa atita purtare

de grija, oamenii tot mai au nevoie de multa si nespusa Lui iubire de

oameni
; a vSzut cS n-au avut nici o putere nici patriarhii, nici profetii,

nici minunile acelea nemaiintilnite, nici pedepsele, nici indemnurile

adresate fiecarui om, nici acele repetate robii ; de aceea, indurindu-se

de neamul nostru, a rinduit sS se nasca din Fecioara si sa ia chip de

rob 3
, Doctorul trupurilor si al sufletelor, Fiul Lui Cel Unul-Nascut, scu-

lindu-L, ca sa spun a^a, din sinurile parintesti ; a rinduit sa petreaca

impreuna cu noi si sa sufere toate slabiciunile firii noastre, pentru ca

sa poata ridica de la pamint la cer firea noastra, care zacea jos undeva

din pricina multimii p5catelor. Fiul tunetului, minunindu-se de lucrul

acesta si intelegind covirsitoarea dragoste a lui Dumnezeu, aratata nea-

mului omenesc, striga si spunea : «A$a a iubit Dumnezeu lumea»*. Ui-

ta-te cit de mare minune cuprind aceste cuvinte ! Spune «Asa», gin-

dindu-se la mSretia celor ce vrea sa ne spunS. De aceea isi incepe asa

cuvintul sau !

— Spune-ne, fericite Ioane, cum «A$a» ? Spune-ne masura, spu-

ne-ne maretia, invata-ne covirsirea cuvintelor, pe care vrei sa ni le

spui

!

3. Filip., 2, 7.

4. loan, 3, 16.
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— *Asa a iubit Dumnczcu lumca, Inch pe I'lul Lui Cel Unul-Nascut
L-a dat, ca tot cel cc crcde in El sci nu piard, ci sd aibd viafd vesnicd» 5

.

Ai vazut ca aceasta e pricina venirii Fiului ? A venit ca sa gSseascS.

mintuire prin credin|a in El cei care sint pe calea pieirii. Ce mai poti

spune de darul acela mare si minunat, care depaseste orice cuvint, pe
care Fiul l-a dat neamului nostra prin botez, prin care ne daruieste ier-

tarea tuturor pacatelor ? Dar ce spun eu ? Nici mintea nu-i indestula-

toare, nici cuvintul nu poate enumera celelalte binefaceri ale lui Dum-
nezeu. Oricite as spune, mai ramin atit de multe, incit covirsirea lor

biruie pe cele ce le-as spune. Ce mai poti spune apoi de calea poca-

intei, pe oare Dumnezeu, in nespusa Lui iubire de oameni, a daruit-o

neamului omenesc si de poruncile cele minunate, prin care putem, chiar

dupa darul Sfintului Botez, sa atragem, daca vrem, asupra noastra aju-

torul Lui ?

II

Ai vazut, iubite, adinc de binefaceri ? Ai vazut cite am pus la nu-
mar si n-am putut spune nici cea mai mica parte ? Cum va putea, oare,

limba omeneasca sa enumere binefacerile pe care ni le-a facut noua
Dumnezeu ? Daca binefacerile acestea sint atit de multe si a?a de mari,

apoi cu mult mai mari si cu mult mai cu neputinta de rostit prin cuvint

sint bunatatile fagaduite celor ce au mers pe calea virtutii, dupa mu-
tarea lor de aici in veacul viitor ! Fericitul Pavel, ca sa ne infatiseze

in citeva cuvinte maretia lor covirsitoare, spune : «Acelea pe care ochiul

nu le-a vazut ?i urechea nu le-a auzit $i la inima omului nu s-au suit,

pe acelea le-a gatit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El» 6
. Ai vazut ce

daruri covirsitoare ? Ai vazut ca binefacerile Lui depasesc orice inje-

legere ? Ca spune Pavel : «La inima omului nu s-au suit». Daca am voi
sS ne gindim la aceste binefaceri, daca am multumi pentru ele lui Dum-
nezeu dupa puterea noastra, am putea atrage asupra noastra si mai mult
bunavointa Lui si am putea face si mai multe fapte de virtute. Da, amin-
tirea binefacerilor lui Dumnezeu este in stare sa ne indemne la oste-

nelile cele pentru virtute, este in stare sa ne faca sa dispretuim pe
toate cele din lumea aceasta si sa dorim cu infocare pe Cel Care ne-a
f3cut atitea binefaceri, ca sa-L iubim in fiecare zi din ce in ce mai
mult.

5. loan, 3, 16.

G. / Cor., 2, 9.
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Do acTea si Noe, dreplul acesta, s-a bucurat de atlta bundvointtt

si cinste din partea lui Dumnezeu, pentru ca a fost recunoscator pentru

binefacerile primite.

Dar, ca sd va fie mai lamurit cuvintul meu, trebuie sS va pun ina-

intea dragostei voastre inceputul textului citit astazi din ScripturS.

Dupa ce, la porunca Stapinului, Noe a iesit din corabie cu fiii iui,

cu femeia lui si cu femeile fiilor lui, cu toate fiarele si pasarile si dupa

ce a primit de la Dumnezeu si binecuvintarea aceea aducatoare de multii

mingiiere, care-i spunea : «CresteU si va inmulUU» 7
,
Dumnezeiasca

Scriptura ne arata recuno^tinta dreptului Noe, spunind :

«£i a zidit Noe altar Domnului ; §i a luat din toate dobitoacele celc

curate $/ din toate pasarile cele curate si a adus ardere de tot pe altur» K
.

Uita-te iara^i, iubite, cu mare luare aminte, la aceste cuvinto !
Vci

vedea din ele ca Facatorul universului a pus in insa§i firea noaslr.i

cunoasterea precisa a virtutii. Spune-mi, de unde i-a venit dreptului Noo

gindul acesta ? Nu era nimeni la care sa vada o astfel de faptii ! Ci,

dupa cum la inceput fiul celui intii-zidit, Abel adica, a adus jertfa niiscal

de propriul lui suflet, tot a^a si acum dreptul acesta, miscat de propriul

lui gind si de curata lui vointa, a adus, dupa puterea sa omeneascit,

asa cum socotea, multumiri prin jertfe Stapinului. Si uita-te ca le face-

pe toate cu multa filosofie ! N-a avut nevoie de zidire mareata, nici

de templu, nici de cladire minunata, nici de altceva. Stia, stia bine ca

Stapinul cauta numai vointa ,• de aceea Noe a zidit in graba un jertfel-

nic ; a luat dobitoace curate si pasari curate si a adus ardere de tot

;

si, pe cit a putut, ?i-a aratat recunostinta sufletului sau. Iubitorul de

oameni Dumnezeu i-a primit jertfa, i-a incununat vointa si si-a aratal

din nou fata de Noe darnicia Lui.

Ca zice Scriptura :

«$i a mirosit Domnul mirosul eel cu buna mireasma» 9
.

Vezi ca vointa celui care a facut sa iasa fum, sa iasa miros de grii-

sime arsa si mirosul acela greu dat de jertfa, a prefacut totul in miros.

cu buna mireasma ? De aceea si Pavel spunea, scriind : «Ca slntem bund

mireasma a lui Hristos intre cei ce se mintuiesc si intre cei ce pier ;

unora mireasma a morfii spre moarte, iar altora mireasma. a vietii sprc-

viata» 10
.

7. Fac, 8, 16.

8. Fac, 8, 19.

9. Fac, 8, 20.

10. // Cor., 2, 15—16.
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S& nu te izbeasci cuvintul aeesta nepotrivit : «u mlrosit Dumnul» 1

Ci, pogorind aceste cuvinte la slSbiciunea noastrfi de in{elegere, inte-

lege din ele ca Dumnezeu a primit jertfa dreptului Noe. $i Dumnezeu
lasa sS se mistuie jertfa prin foe, pentru ca sa putem sti, chiar din fapto,

-ca Dumnezeu n-are nevoie de nimic si ca a ingaduit jertfele nu pentru
altceva decit pentru a-i face pe oameni recunoscatori ; si, in sfirsit, ca
sa afle din fapte si cei care aduc jertfe, ca pentru folosul lor aduc jert-

fele. Ca te intreb : Pentru care pricina ingaduie Dumnezeu jertfele ?

Le ingaduie tot pentru ca are in vedere slabiciunea firii omenesti. Dum-
nezeu stia ca oamenii aveau sa cada incetul cu incetul in trindavie, ca

au sS se puna sub ocrotirea zeilor si ca au sa le aduca jertfe , de aceea,

luind-6 inainte, primeste sa I se aduca Lui jertfe, ca a?a sa-i departeze
de ratacirea aceea pierzatoare pe cei ce aveau sa fie tiriti de ea. Ca
din pogoramint a ingaduit Dumnezeu toate acestea, uita-te §i la aceea
ca, mai tirziu, a ingaduit sa dea iudeilor §i legea taierii imprejur, nu
•ca le-ar putea folosi cu ceva la mintuirea sufletului, ci ca iudeii sa o

poarte ca un semn ?i o pecete, o marturie a recunostintei lor fa{a de
Dumnezeu, >si ca sa nu se poata amesteca cu paginii.

Ill

De aceea si fericitul Pavel numeste taierea imprejur semn, zicind :

«$i le-a dat lor semn, pecete» n . Ca taierea imprejur nu ajuta cu ni-

mic la indreptatire, iata dreptul Noe ! A ajuns atita de virtuos, fara

•sa i se fi dat legea taierii imprejur. Dar ce spun eu ! Insu$i patriarhul

Avraam a fost indreptatit numai prin credinta, mai inainte de a primi

taierea imprejur. Inainte ca Avraam sa se taie imprejur, Scriptura spu-
ne despre el : «§i a crezut Avraam in Dumnezeu si i s-a socotit spre

lndreptatire» 12
. Pentru ce te lauzi dar, iudeule, cu taierea imprejur ?

Afl5 ca inainte de taierea imprejur au fost multi drepti. Abel, de pilda,

prin credinta a adus jertfa, dupa cum spune si Pavel : «Prin credinta

a adus Abel lui Dumnezeu mai buna jertfa decit Cain» 13
. Enoh a fost

mutat la cer, iar Noe a scapat de potopul eel groaznic datorita marii

sale dreptati ,- Avraam a fost laudat din pricina credintei sale in Dum-
nezeu, inainte de taierea imprejur. Astfel, dintru inceput, prin credinta

a dobindit mintuire neamul omenesc.

Stapinul eel iubitor de oameni a ingaduit sa I se aduca jertfe si

pentru ca firea noastra era inca nedesavirsita si pentru ca oamenii

11. Rom., 4, 11.

12. Fac, 15, 6; Rom., 4, 3.

13. Hvr., 11, 4.
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sa-si poatfi arttta recunostlnta, dar $i ca stt scape cu totul de vatamarea

slujirii idolesti. Dactf multi oameni, cu tot aeest pogoramlnt, n-au se<1-

pat de alunecare, cum ar mai fi putut scapa cineva de vStamarea slu-

jirii idolesti f<1rS acest pogoramint ?

«$i a mirosit Domnul Dumnezeu mirosul cu bund mireasmd».

Niste cuvinte ca acestea nu le spune Dumnezeu nerecunoscatorilor

iudei !

— Dar ce le spune ?

— Aseulta ce spune profetul ! «Tamiie, uriciune este Mie!» 14
.

Aproape ca arata rautatea vointei celor ce tamiiaza. Dupa cum virtu-

tea dreptului Noe a prefacut fumul si mirosul de grasime arsa in miros

cu buna mireasma, tot asa si rautatea celor ce tamiiau a prefacut mi-

rosul eel bun de tamiie in uriciune.

Va rog, dar, sa ne str&duim totdeauna sa fim insufletiti de cjindiui

curate. Gindul curat este pricina tuturor bunatatilor. Bunul Stapin nu so

uita atit la ceea ce facem cit la ceea ce avem inauntru, in minlea nous-

trS, de acolo de unde pornesc faptele noastre ; si, uitindu-se la yiiuhi-

rile noastre launtrice, prime^te faptele noastre sau isi intoarce spatele.

Fie de ne rugam, fie de postim, fie de facem milostenie — ca acestea sint

jertfele noastre cele duhovnicesti — , fie de facem vreo alta fapta duhov-

niceaisca, sa o facem minati de ginduri curate, ca sa primim cununH

vrednica de osteneli. N-am face, oare, cea mai mare prostie sa indurSm

ostenelile, dar sa fim lipsiti de rasplata, din pricina ca n-am facut fap-

tele de virtute dupa cum cer legile date de Dumnezeu ? Da, este cu pu-

tinja, este cu putinta datorita nespusei iubiri de oameni a lui Dumnezeu,

sa primim cununa chiar pentru o fapta nesavirsita, numai pe temeiul

gindului. $i ca sa vezi ca asa este, uita-mi-te la milostenie ! Vezi in

piata un om aruncat jos si sarac lipit pamintului, daca t>i mila de el,

daca indreptindu-te la cer multume^ti Stapinului si pentru cele date tie

si pentru rabdarea sSracului, vei primi rasplata desavirsita, datoritH

gindurilor tale, chiar daca n-ai putut sa-i dai ceva si sa-i pui capal.

foamei lui. De aceea si spunea Stapinul : «Cei care va da un pahar dc

apd rece in nume de ucenic, amin zic voud, nu-$i va pierde plata sa> ln
.

Este, oare, ceva de mai putin pret ca un pahar cu apa rece ? Nu ! Dar

gindul cu care ai dat paharul, acela iti aduce rasplata ! Acelasi lucru

si cu gindurile rele ! Trebuie neaparat sa vorbesc dragostei voaslre si

de acestea, pentru ca, stiindu-le bine, sa va intariti cu intelepciunea su-

fletelor voastre. Aseulta ce zice Hristos : *Cel care se uitd la o iemeie

14. Isaia, 1, 13.
1

"). Mulci. 10, \2

S2 — Sfintul loan Gurfl dr Aur
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spre a o poll I, a $/ tdcut prcadesfrinnare cu ea In lnlma lui» »°. Vezi si

aid iarasi ctf oslnda vine din pricina gindului rSu, cS din pricina pri-

virii pofticioase pedeapsa este data ca si cum ar fi fost s&virsita fapta ?

Gindindu-ne, dar, la toate acestea, sa ne intarim totdeauna gindul

nostru, pentru ca gindul nostru sa faca sa fie bine primite faptele noas-

tre. Daca gindul cu care a adus Noe jertfa lui Dumnezeu a prefacut fu-

mul si mirosul de grasime arsa in miros de buna mireasma, ce nu va
face gindul nostru curat din slujirile noastre duhovnicesti si dilta buna-

vointa de sus nu ne va aduce ?

*$i a mirosit Domnul Dumnezeu mirosul cu bund mireasma».

UitS-te la cele ce-a facut dreptul Noe ! Daca le socotesti dupa va-

loarea lor siait o nimica ,- dar daca le socotesti dupa gindul curat al

lui Noe, sint foarte mari.

Priveste acum la nesfirsita bunatate a iubitorului de oameni Sta-

pin :

«§f a zis Domnul Dumnezeu socotindu-Se : «Nu voi adauga incd a

blestema pdmintul pentru faptele oamenilor, pentru ca se pleacd cuge-

tul omului la cele rele cu deadinsul din tinerefele lui. Nu voi adauga a

omori tot trupul viu, precum am facut, in toate zilele pdmintuluh 17
.

IV

Mari sint binefacerile lui Dumnezeu, mare este maretia iubirii Sale

de oameni si nespusa este covirsitoarea Sa rabdare !

<$i a spus Domnul Dumnezeu socotindu-Se».

Cuvintele acestea sint spuse iarasi in chip omenesc, pe masura de

intelegere a firii noastre.

«Nu voi adauga incd a blestema pdmintul pentru faptele oame-
nilor».

Pe timpul celui intii-zidit, Dumnezeu blestemase pamintul, zicind :

«Spini si ciulini va rdsdri» 18
; iar pe timpul lui Cain, la fel. Acum, pe

timpul lui Noe, adusese prapadul acela grozav. Deci, ca sa-1 mingiie pe
dreptul Noe, sa-1 faca sa prinda curaj si sa nu gindeasca in el insusi :

«Ce cistig am eu de pe urma binecuvintarii lui Dumnezeu, de pe urma
spuselor : «Crestefi si vd inmultiii» 19

, daca multimea ce are sa se nasca
din mine va fi data iarasi pieirii ? Si lui Adam i-a spus : «Crestefi si va

16 Mate!. 6, 28.

17. Fac, 8, 20—21.
18. Fac, ;:, 18.

19 Fac, 8, 16.
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inmultiti» 20 §i a adus potopul ! » Deci, ca sa nu gindeasca Noe asa si sa

fie nelinistit, framintind mereu in minte gindurile acestea, uita-te la

iubirea de oameni a Stapinului. «JVu voi adauga inca, spune El, a bles-

tema pamintul pentiu faptele oameniloi». Vezi ca Dumnezeu arata aici

ca din pricina rautatii oamenilor a blestemat pamintul. Apoi, ca sa nu

socotim ca Dumnezeu a facut aceasta fagaduinta de a nu mai blestema

pamintul, pentru ca oamenii ar fi ajuns mai buni, Dumnezeu continua :

«Pentru ca. se pleacd cugetul omului la cele rele cu deadinsul din tine-

refile lui». Nemaiintilnit chip de iubire de oameni ! *Pentru ca se

pleacd cugetul omului la cele rele cu deadinsul din tinerefele lui, de

aceea nu voi adduga inca a blestema pamlntul». «Eu, spune Dumnezeu,

am facut ce trebuia o data si de doua ori ; dar pentru ca vad ca rautatea

creste, fagaduiesc sa nu mai blestem pamintul».

Apoi, aratindu-$i maretia iubirii Sale de oameni, a adaugat :

«Nu voi adduga inca a omoii tot trupul viu, precum am tdcut in

toate zilele».

Vezi, ca prin tot ce spune daruie^te dreptului Noe nespus de mare

mingiiere ,- dar mai bine spus, nu dreptului Noe, ci, din pricina bunatatii

Sale, intregului neam omenesc ce se va naste. Cuvintele : «Nu voi

adduga a omori tot trupul viu» si : *Precum am tdcut» §i : «/n foaie zi-

lele», arata ca nu va mai fi un potop ca acela si nici nu va mai cuprinde

lumea un prapad asa de mare. Apoi arata ca aceasta facere de bine va

fi necontenita, «ln toate zilele», adica : «FSgaduiesc ca in veac nu Ma
voi mai minia asa de tare, nici nu voi mai amesteca anotimpurile si

nici rinduiala stihiilor lumii». De aceea a si adaugat :

«Semdnatul $i secerisul, Irigul si caldura, vara si primavara, ziua

si noaptea, nu vox inceta» 21
.

«Rinduiala vremurilor, spune Dumnezeu, va fi de acum nemiscatoare;

pamintul nu va mai inceta niciodata de a-si da neamului omenesc rodu-

rile sale i va rSsplSti ostenelile si lucrarea pamintului ,• anotimpurile nu

se vor mai amesteca ; caldura si frigul, vara si primavara isi vor pSstra

locul lor in fiecare an». In timpul potopului rinduiala aceasta se stricase

cu totud ; dreptul Noe traise in cprabie ca intr-o vesnica noapte ,• de

aceea Dumnezeu ii spune: «De acum inainte nici ziua, nici noaptea

nu-si va mai parasi drumul sau ; slujba lor va fi neclintita pina la sfir-

situl veacului».

20. Tac, 1, 28.

21. Vac. 8, 21.
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Ai vazut mingiiere indestulSloare, in stare sfi ridice sufJetul drep-

tului ? Ai vazut ce rSsplata primeste recunostinta ? AscultS iarasi, si

din cele spuse mai departe de ScripturS, despre darnicia nespusS a lui

Dumnezeu.

«£i a binecuvintat Dumnezeu pe Noe si pe fiii lui. $i )e-a zis lor :

*Cresteti si vd inmulfifi si umplefi pdmintul si-1 stdpinifi. $i groazd si

fried de voi va fi in toate fiarele pdmintului 52 in toate pasdrile ceiului

$i in toate cele ce se mi$cd pe pdmint si in toll pestii mdrii
; in miinile

voastre le-am dat pe toate. $i tot ce se raised si are via/d sd vd fie

hrand ; ca pe iarba veide pe toate vi le-am dat voud. Numai came in

slngele sufletului sd nu mincati» 22
.

Se cade aici sa ne minunam de covir§itoarea bunatate a Stapinului.

Vezi ca invrednice^te iara§i pe dreptul acesta de aceea?i binecuvin-

tare ca ?i pe Adam, ca Noe prin virtutea sa, dar mai bine spus, prin

nespusa iubire de oameni a Stapinului, a adus din nou asupra lui sta-

pinirea ce-i fusese luata lui Adam. Dupa cum ii spusese lui Adam :

«Cresteti si vd inmultfti si umplefi pdmintul si-1 stdpiniU pe el ; si std-

piniti peste pestii mdrii $i peste tiritoare si peste pasdrile cerului si

peste fiarele pdmintului» 23
, tot asa si acum zice : «§i groaza si frica

de voi va fi in toate fiarele pdmintului si in toate pasdrile. $i tot ce se

miscd si viazd sd vd fie hrand. Ca pe iarba verde, pe toate vi le-am dat

voud. Numai came in singele sufletului sd nu mincati*.

Vezi ca e aceeasi porunca, ca si la eel intii-zidit, numai ca trebuie

pazita in alt chip. Dupa cum lui Adam i-a dat in stapinire toate si i-a

dat voie sa se bucure de cele din rai, dar i-a poruncit sa nu manince
dintr-un singur pom, tot asa si acum, dupa ce 1-a binecuvintat pe Noe,
dupa ce 1-a facut infricosator fiarelor si i-a dat sub mina lui toate zbu-

ratoarele si pasarile, Dumnezeu ii zice : «Tot ce se miscd si viazd sd vd
tie hrand. Ca pe iarba verde pe toate vi le-am dat». Prin aceste cuvinte

Dumnezeu pune inceput mincarii de carne ; nu face asta ca sa-i im-

pinga pe oameni la lacomie, ci c& oamenii sa-I aduca Stapinului jertfe

^i multumiri din carnuri si ca oamenii sa nu se gindeasca ca sint opri^i

de a minca carnea jertfita, Dumnezeu le daruieste puterea de a minca
din carnea jertfelor, dindu-le multa libertate : «Ca pe iarba verde pe
toate vi le-am dat». Apoi, dupa cum lui Adam i-a dat voie sa manince
din toti pomii, dar i-a poruncit sa nu manince dintr-un singur pom, tot

22. Fac, 9, 1—4.
23. Fac, 1, 28.
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asa si acum lui Nor, dupa co-1 dfi vole s& manfure ffirfi toamfi orice fel

de came, ii zice : «NumaI carnc In singele suflctului stf nu mlncati».

— Ce vor sa spuna aceste cuvinte ? Co inseamna *came In sln-

gelc suiletului» ?

— Inseamna carne de animale sufooate. Ca singele este sufletul

animalului.

V

Pentru ca oamenii aveau sa aduca animale ca jertfa, Dumnezeu,

prin aceasta porunca, aproap.e ca le spune a$a : «Singele dati-Mi-1 Mie,

iar carnea voua». A facut asta, ca sa inabuse dmainte pornirea oame-

nilor spre uciderea de oameni. Ca acesta este adevarul si ca Dumne-

zeu a dat aceasta porunca, vrind sa-i faca pe oameni mai evlaviosi, as-

culta cuvintele care urmeaza :

«Pentru ca si singele vostru il voi cere din mina tuturor liarclor ;

si din mina fratelui omului voi cere sutletul omului* 24
.

— Ce vrea sa spuna ? Singele este sufletul omului ?

— Nu spune asta Dumnezeu. Doamne fereste ! Ci se foloseste de

felul omenesc de vorbire, ca si cum ai spune : «Tin singele tau in mii-

nile mele» in loc de : «Am putere sa te omor». Ca singele nu-i sufle-

tul omului, asculta pe Hristos, Care spune : «Nu vd temefi de cei cc

ucid tmpul, dar sutletul nu-1 pot ucide» 25
. Ai vazut ce deosebire face

intre unul si altul

!

«Cei -ce va varsa singele omului, pentru singele aceluia singele lui

se va varsa, ca dupa chipul lui Dumnezeu am idcut pe om» 2f>.

Gindeste-te cita frica baga in sufletul omului cuvintele acestea !

«Daca nu te impiedica de la aceasta fapta rea, spune Dumnezeu, nici

ca esti om ca si el, nici ca sinteti de aceeasi fire, daca nu vrei sa stii

de dragostea de frate si savirsesti aceasta fapta blestemata, atunci gin-

deste-te ca este facut dupa chipul lui Dumnezeu, ca a fost invrednicit

de Dumnezeu sa stea in fruntea tuturor celor din lume, ca a fost pus

stapin peste toata zidirea si curma-ti gindul eel rau !

»

— Dar daca un om savirseste nenumarate crime, si varsa tot atita

singe, cum poate plati pe drept atitea varsari de singe numai cu varsa-

rea singelui lui ?

24. Fac, 9, 5.

25. Matci, 10, 2«.

26. Fac, 0, 6.
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— Nu l(> gtrull la osta, omule, ci gindeste-te c8 un om ca acesta va

primi, nu duptf multtt vreme, trup nestricacios, care are sS poaUi suferi

o pedeapsa" vesnica' si f&ra de moarte. Uita-te, apoi, cit de precisa este

porunca. Cind e vorba de om, porunca spune : «Sa nu versi singe» -,

chid e vorba de animale, n-a spus : «Sa nu versi», ci : «Numai came in

slngele sufletului sa nu mincath. Acolo : «Sa nu versi», dincoace : «Sa

nu manmci».

Ai vazut cit sint de u§oare poruncile dui Dumnezeu, cit sint de

lipsite de povara $i de lesnicioase ? Ai vazut ca Dumnezeu nu ne cere

noua oamenilor ceva greu $i impovarator ? Unii spun ca nu trebuie sa

mincam singe de animale, pentru ca singele lor e greu, asemanator pa-

mintului si aducator de boli. Dar noi trebuie sa ne pazim de a minca

singe de animale nu pentru aceasta pricina iscodita cu maiestrie de

mintea omeneasca, ci pentru porunca Stapinului.

Apoi, ca sa cunoastem bine pentru care pricina este atit de precisa

aceasta porunca, ca sa cunoastem ca a dat-o pentru a pune friu gin-

durilor de ucidere ale oamenilor, Dumnezeu spune mai departe :

«Iar voi cre$tefi ?i vd inmulfifi $i umplep pamintul ?i-/ stapinitf» 2 ~.

Nu fara rost a spus : «Iar voi». A intrebuintat aceste cuvinte ca

si cum ar fi vrut sa spuna : «Voi cei putini, cei usor de numarat, ve|i

umple tot pamintul si-1 veti stapini», adica il vetf conduce, veti avea

putere peste el, va veti folosi de el.

Uita-te la iubirea de oameni a lui Dumnezeu ! Dumnezeu da lege

si porunci numai dupa ce daruieste mai inainte oamenilor mari bine-

faceri. Dupa cum Dumnezeu, dupa ce 1-a asezat pe Adam in rai si dupa

ce i-a daruit desfatare, i-a poruncit sa nu manince din pom, tot asa si

cu Noe si feciorii lui. Numai dupa ce le-a fagaduit ca n-are sa mai aduca

potop pe pamint, ca n-are sa se mai minie atita pe oameni, ca toate sti-

hiile lumii au sa ramina neschimbate pina la sfirsitul lumii, implinin-

du-si fiecare drumul si rinduiala sa, deci numai dupa ce i-a binecuvin-

tat, dupa ce le-a daruit vechea stapinire peste toate animalele si le-a

dat voie sa manince came, numai atunci le-a spus : «Numai came in

singele sufletului sa nu mincati». Ai vazut ca mai intii face bine, mai

intii isi arata nespusa Sa darnicie si apoi porunceste ? Dar oamenii fac

cu totul dimpotriva. Oamenii vor ca mai intii sa se prefaca in fapte

poruncile lor, vor ca aceia care primesc poruncile sa arate multa bunavo-

27. Par. 9, 7.
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infa si sa le implineascS si apoi sa-i rSsplateasca pe cei ce se supun po-

runcilor. Stapinul obstesc al universului face dimpotriva : mai intii face

bine, mai intii atrage pe oameni cu multimea bkiefacerilor Sale si apoi

porunceste ,- dar si atunci poruncile Sale sint usoare si lesnicioase, ca

sa fim atrasi spre implinirea lor si prin usurinta lor si prin binefacerile

primite mai inainte.

Sa nu ne trindavim, dar, iubitilor, si nici sa fim ISsatori, cind e vorba

de implinirea poruncilor. S3 ne gindim la binefacerile pe care le-am

primit, la usurinta poruncilor si la maretia f&gaduintelor gatite noua

dupa implinirea lor ! Sa fim cu mintea treaza, sa ne straduim sS impli-

nim poruncile date noua de Dumnezeu si sa nu ne departSm de drumul

daruit neamului omenesc pentru mintiiirea sufletelor noastre. SS folo-

sim cum trebuie timpul vie|ii ce ne-a mai rSmas, sM ae spalam pacatele,

sa atragem asupra-ne mult& indrSznire, mai cu seamS acum in partea

ce ne-a mai rSmas din postul eel de patruzeci de zile.

VI

Daca vrem sa fim cu pu^ina luare aminte, nici nu este mic nurna-

rul zilelor ce ne-a mai ramas. N-am spus asta numai pentru ca avem ne-

voie de atita timp pentru indreptarea pacatelor noastre, ci pentru ca

avem un Stapin blind si iubitor de oameni, asa ca nu ne trebuie timp

mult ; atita numai, S/S ne apropiem de El cu mare caldura sufleteasca si

cu mintea treaza ; sa ne departam de toate cele lumesti si sa ne lipim

iniiria de ajutorul eel. de sus. Ninevitenii erau impovarati cu multime

mare de pacate ,• dar pentru ca au aratat adinca si mare caintS, n-au avut

nevoie mai mult de trei zile ca sa atragS asupra lor bunatatea lui Dum-
nezeu si sa faca fSra de putere hotarirea pronuntata asupra lor 2S

. Dar

pentru ce vorbesc de nineviteni ? Tilharul eel de pe cruce n-a avut

nevoie nici de o zi. Dar pentru ce spun o zi ? N^a avut nevoie nici de

un ceas !
29 Atit de mult ne iubeste Dumnezeu ! Nu intirzie, nu zabo-

veste cind vede taria vointei noastre, cind vede ca ne apropiem de El

cu dor clocotitor. Ne intinde largi bratele Sale darnice si ne spune :

«lnca graind tu i/i voi spune : «Iata sint linga tine» 30
.

Ne va intinde si noua bratele Sale darnice, daca am voi si noi sa

ne straduim in aceste purine zile, daca am folosi cum trebuie ajutorul

28. lona, 3, 10.

29. Luca, 23, 40—43.
30. Isaia, 58, 9.
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ce ni-1 da postul, daca vom scutura de pe noi trindavia, daca vom face

rugaciuni staruitoare catre Stapinul, daca vom varsa lacrimi fierbinti,

daca ne vom osindi necontenit pacatele noastre, daca-I vom arata, ca

unui doctor, ranile si buboaiele sufletului nostru, ca sa-I cerem vinde-

care, daca-I adueem si celelalte : zdrobire de inima, cainta adinca, mi-

lostenii multe ; daca vom pune friu patimil'or, care ne turbura cugetul

si le vom izgoni din sufletul nostru ; daca nu vom mai fi asaltati de

dragostea de bani, daca nu vom mai purta ura aproapelui nostru si nici

nu vom mai dusmani pe semenii nostri. Pe nimeni, da, pe nimeni nu

uraste atita Dumnezeu, nimanui nu-i intoarce atita spatele ca omului

care poarta ura in sufletul sau, ca omului care dusmaneste fara incetare

pe semenul sau. Prapadul acestui pacat este atita de mare, incit face sa

dispara chiar iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Ca sa vede|i ca asa

e, vreau sa va amintesc pilda din Evanghelie. Cel care datora zece mii

de talan|i a fost iertat de stapin, pentru ca a cazut la picioarele lui si

1-a rugat : «£i milostivindu-se stapiniil lui 1-a slobozit ?f i-a iertat lui

datoria» 31
. Ai vazut indurarea stapinului ? Datornicul cazuse la picioa-

rele stapinului si-1 rugase sa-1 mai pasuiasca : «lngaduie$te-mi $i-fi vol

plati tot !» 32 Dar bunul Stapin, eel purtator de grija si iubitor de oa-

meni, induplecat de rugaciunea lui, nu i-a dat cit a cerut, ci cit nici nu
se gindea. Asa e totdeauna obiceiul lui Dumnezeu : s& intreaca si sa

depaseasca cererile noastre. Datornicul se rugase sa-1 pasuiasca §i-i fa-

gaduise ca-i va plati toata datoria ; dar Cel Care cu bunatatea Sa depa-

seste pacatele noastre, milostivindu-se 1-a slobozit si i-a iertat lui toata

datoria. Ai vazut ce-a cerut Siluga si cit i-a daruit Stapinul ? Uita-te

acum la obraznicia slugii ! Ar fi trebuit ca, fata de o atit de^ mare iu-

bire de oameni si fata de nespusa binefacere ce i s-a facut, sa fie si el mi-

lostiv cu semenii sai ,• dar el s-a purtat cu totul dimpotriva. «Ie$ind

acela, spune Evanghelia, cei caruia i se iertase zece mii de talanti». As-

cultati
(
va rog, cu luare aminte ! Fapta lui e in stare sa zguduie inima

noastra si sa ne induplece sa izgonim din sufletul nostru boala aceasta

cumplita. «Acela, dar, iesind a aflat pe unul din cei care slujeau cu el,

care-i datora o suta. de dinari» 33
. Uita-te cit de mare e deosebirea !

Aici o sluga, care datoreaza o suta de dinari ; dincolo un stapin care-si

cere datoria ? si datoria era de zece mii de talanti ; cu toate acestea i-a

iertat datoria, pentru ca 1-a vazut ca i-a cazut in genunchi si ca-1 roaga.

31. Matei, 18, 27.

32. Matei, 18, 26.

33. Matei, 18, 28.
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Sluga, insa, «apucindu-l» pe eel ce-i datora o suta de dinari «il su-

gruma, zicind : Plateste-mi ce-mi esti dator» 34
.

— Ce s-a intimplat mai departe ?

— «Cdzind, spune Evanghelia, eel care era sluga impreuna cu el» 35
.

Vezi ca evanghelistul mereu intrebuinteaza cuvintul «cel care era

sluga impreuna cu eh. Nu la intimplare, ci ca sa stim ca nu este deo-

sebire intre unul si altul. $i totusi si sluga aceasta facuse aceeasi ruga-

minte, pe care i-o facuse si cealalta sluga. Stapinului, zicind : «Mcti in-

gdduieste-mi si-fi voi pldti totul» 36
. «Iar el, spune evanghelistul, du-

cindu-se 1-a bdgat la mchisoare pmd cind 11 va pldti toata datoria* 37
..

Ce covirsitoare nerecunostinta ! li rasuna inca in minte darnicia cea.

mare a Stapinului, si totusi n-a vrut sa se gindeasca sa fie milostiv cit

de cit ! Nu ! Mai intii 1-a strins de git, apoi 1-a aruncat in inchisoare.

VII

Dar uitS-te ce se intimpla ! «Celelalte slugi, spune evanghelistul,.

\ dzjnd s-au intristat si venind au spus Stapinului toate cele intim-

plate» 3S
. N-a spus eel ce suferise — cum putea s-o faca de vreme ce-

era inchis in temnita ? ci cei impreuna slugi cu el, cei care nu fuse-

sera deloc nedreptatitj. Tocmai ei, ca si cum ei ar fi fost nedreptatiti, an

fost atit de suparati, ca s-au dus si au spus totul Stapinului.

Priveste-mi acum mtinia Stapinului !

«Atunci Stdpinul, chemind sluga, i-a zis : Sluga vicleand !» 39 Din

aceste cuvinte intr-adevar poti vedea cit de grozava-i era rautatea.

Cind sluga aceea cere sa-i pasuiasca datoria de zece mii de talanti, Sta-

pinul nu 1-a numit viclean, dar acum cind n-a avut mila de eel care era

sluga ca si el, ii spune : «Sluga vicleand ! Ji-am iertat toata datoria

aceea, pentru ca m-ai rugat» 40
. Uita-te, ca ii arata covirsitoarea lui

rautate. «Ai facut, oare, tu ceva mai mult decit tovarasul tau ? il in-

treaba Stapinul. N-ai rostit, oare, numai citeva cuvinte si Eu Ji-am as-

cultat ruga si ti-am iertat marea si nespusa ta datorie ? Nu trebuia,

oare, sa ai mild si iu de eel ce este sluga impreuna cu tine, precum

34 Matei, 18, 28.

35. Matei, 18, 29.

36. Matei, 18, 29.

37. Matei, 18, 30.

38. Matei, 18, 31.

39. Matei, 18, 32.

40. Matei, 18, 32.
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Mi-a fast Mie mild de tine ? 41
. Ce iertare mai merits daca Eu, Stapinul,

ti-am iertat o datorie atit de mare numai pentru acele citeva cuvinte

pe care Mi le-ai spus, iar tu n-ai miluit pe eel ce era sluga ca si tine,

nu te-ai induplecat, nici mi Ji-ai adus aminte de cele ce ti-am facut,

ca sa-i arati si celuilalt o mila cit de mica, ci ai fost crud si nemilos si

xi-ai vrut sa ai mila de eel impreuna sluga cu tine ? Din pricina asta

vei afla, pe propria-|i piele, cite rele ti-ai facut tie insu|i». «§i miniin-

du-se Domnul lui 1-a dat pe el chinuitorilor» 42
. Vezi ca acum Stapinul

se minie pe el din pricina neomeniei lui fa{a de eel impreuna cu el sluga

si-1 da chinuitorilor. Si ceea ce n-a facut mai inainte, cind ii era dator

cu o datorie atit de mare, porunceste sa se faca acum : «L-a dat pe

el chinuitorilor pind ce va pldti toatd datoria* i3
,
pina cind va plati cei

zece mii de talan|i, care i se iertasera cind a plecat de la Stapinul sau.

Mare si nespusa este iubirea de oameni a lui Dumnezeu ! Cind Stapi-

nul si-a cerut datoria, 1-a iertat pe datornic pentru ca L-a rugat ; dar

cind a vazut ca datornicul la rindul lui este crud si neomenos cu seme-

nul sau, atunci Stapinul isi retrage darnicia Sa si^i arata cu fapta ca n-a

facut atita rau semenului sau cit rau si-a facut siesi. Si dupa cum sluga

1-a aruncat in inchisoare pe semenul sau pina ce-i va plati datoria, tot

asa si Stapinul 1-a dat chinuitorilor pina ce-i va plati tot ce-i datoreazS.

Pilda aceasta n-a spus-o Domnul despre talanfi si despre dinari, ci

de multimea pacatelor si greselilor noastre, ca sa aflam ca noi, desi

•sintem datori Stapinului cu zeci de mii de pacate, totusi, pentru ne-

spusa Lui iubire de oameni, primim iertare de la El. Dar daca sintem

cruzi si neomenosi fa|a de semenii nostri, fa^a de cei de aceeasi fire cu

noi, daca nu le iertam gre^elile ce ni le gresesc noua, ci le purtam ura

?i dusmanie pentru aceste pacate neinsemnate — caci cita deosebire

este intre o suta de dinari si zece mii de talanti, tot atit de mare deose-

bire este intre pacatele ce le facem noi lui Dumnezeu si pacateie ce

ni le fac noua semenii nostri — , atunci, vom atrage asupra noastra mi-

nia Stapinului si Stapinul va porunci sa fim trasi la raspundere si pe-

depsiti si pentru pacatele pentru care primisem iertare mai inainte.

Dar ca sa cunoastem bine ca pentru folosul sufletelor noastre a spus

Stapinul pilda aceasta, asculta ce spune mai departe : «A$a $i Tatdl

vostru Cei cerescvd va face voud, daca nu iertafi fiecare fratelui sau

41. Matei, 18, 33.

42. Matei, 18, 34.

43. Matei, 18, 34.
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din inimile voastre pacatele lor» u . Mare este cistigul pildei, numai

daca voim sa fim cu luare aminte. Ce ? Putem ierta noi, oare, atita cit

ne iarta Stapinul ? Nu ! $i chiar daca am voi sa facem lucrul acesta,

apoi noi iertam unor robi ca si noi, pe cind noi primim iertarea de la

Stapin ! $i uita-te cit de precise sint cuvintele Stapinului. ! N-a spus atit :

«Daca nu iertati oamenilor greselile».

— Dar ce ?

— «Dacd nu iertaj.i iiecaie iiatelui sau din inimile voastre pacatele

1ot». Uita-te, ca vrea ca inkna noastra sa ajunga linistita si potolita,

cugetul nostra neturburat si slobod de orice patima ; vrea sa aratam

multa bunatate semenilor nostri. $i in alta parte ll putem auzi pe Hris-

tos spunind iarasi : «.Daca ve{i ierta oamenildr gre$elile lor, vd va ierta

$i voua Tatdl vostru Cel ceresc» iS
. Sa nu socotim ca facem bine altuia,

atunci cind iertam cuiva pacatele sau ca-i facem aceluia mare har ! Nu !

Noi sintem cei care ne bucuram de binefacere si mult folos ne prici-

nuieste noua fapta aceasta ; si iarasi, dupa cum daca nu-i iertam pe cei

ce ne gresesc, pe aceia cu nimic nu-i putem pagubi, dar noua insine ne

pregatim mai dinainte osinda de nesuferit a gheenii. De aceea, rogu-va,

socotind toate acestea, sa nu cautam nicicind sa ne razbunam pe cei

care ne supara sau care ne fac in alt chip vreun rau sau care se poarta

cu dusmanie fata de noi ; dimpotriva, gindindu-ne de cita binefacere ne

sintem noua insine pricinuitori daca iubim pe dusmanii nostri si cita

indraznire dobindim inaintea Stapinului, dar mai inainte de toate gin-

dindu-ne ca impacarea cu cei care sintem certati sterge pacatele noas-

tre, sa ne sirguim si sa ne silim sa iubim pe dusmanii nostri. Gindin-

du-ne, dar, la ci^tigul ce-1 avem din aceasta purtare, sa aratam celor ce

ne urasc tot atit de mare dragoste ca si cum ne-ar fi cu adevarat prie-

teni. Daca ne gindim bine, nu ne pot fi de atit folos prietenii si cei care

cauta sa ne ajute in orice chip, cit ne poate fi de folos dragostea pe

care o aratam celor ce ne dusmanesc si ne fac rau ! Dragostea aceasta

ne face vrednici de bunavointa cea de sus si ne usureaza povara pa-

catelor.

VIII

Gindeste-te, iubite, cit e de mare virtutea aceasta a iubirii de dus-

rrmni din rasplatile pe care le-a fagaduit Dumnezeul universului celor

care savirsesc aceasta virtute. Dupa ce a spus : &lubi\.i pe dusmanii

44. Matei, 18, 35.

45. Matei, 6, 14.
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vo>7r7, binccuvintutl pc cei ce vci prigoncsc, rugafl-vd pentru cei ce vii

suparu» 46
, a adaugat, ppntru ca poruncile atingeau ohiar cea mai inallci

culme a virtu^ii : «Ca s& tifi asemenea Tatdlui vostru celui din ceruri,

cd Ttisare soarele Lui peste rai $i buni ?i ploua peste drepti $i ne-

drcp}i» 47
. Ai vazut cu cine se aseamana, dupa puterile omenesti, eel

care nu numai ca nu se razbuna pe dusmani, dar chiar ise straduieste

s<i se roage pentru ei ? Sa nu ne lipsim, dar, din pricina trindaviei noas-

Ire, de niste daruri ca acestea ?i niste raspla|i care depasesc orice cu-

vint, ci in tot chipul sa cautam sa savirsim virtutea aceasta, silind si

invdtind cugetul nbstru sa se piece poruncii lui Dumnezeu. De aceea

tfi eu am facut acum acest indemn, am vorbit de pilda aceasta, am ara-

tat cit de mare e aceasta virtute si cit cistig avem de pe urma ei, toc-

mai pentru ca, atit c;it mai este linca vreme, fiecare din noi sa-si dea

toata silinta, daca are vreun duisman, sa se impace cu el, aratindu-i

multa dragoste. Sa nu-mi spui mie ca 1-ai rugat o data si de doua ori si

n-a vrut sa se impace. Daca facem lucrul acesta din toata inima, apoi

nu vom inceta pina ce nu-1 vom birui cu staruin^a noastra mare, pina.

nu-1 vom atrage si pina ce nu-i vom face sa lase ura ce ne-o poarta.

Crezi ca ii faci cu asta aceluia vreun bine ? Nu ! Noua ne facem bine !

Cu fapta aceasta atragem bunavoin^a lui Dumnezeu asupra noastra, do-

bindim mai dinainte iertare de pacate si dobindim multa indraznire ina-

intea lui Dumnezeu. Daca ne vom impaca cu dusmanii nostri, vom pu-

tea sii ne apropiem cu constiinta curata de aceasta sfinta si infricosa-

toare masa si sa rostim cu indraznire cuvintele acelea cuprinse in ru-

gSciunea ce o spunem cind ne impartasim. Cei botezati stiu ce vreau

s«i spun. De aceeea las constiintei fiecaruia sarcina de a sti cum a im-

plinit porunca aceaista, pentru ca In acel timp infricosator sa putem
rosti cu indraznire cuvintele acelea. Dar daca ne vom trindavi si vom
face fapte potrivnice cuvintelor rugaciunii, de cita osinda nu vom fi

noi vrednici ca indraznim sa rostim la intimplare si de mintuiala cu-

vintele rugaciunii ? Nu vom aduna, oare, mai mult foe pe capetele

noastre ? Nu vom chema, oare, asupra noastra minia Stapinului ? Ma
bucur, insa, si ma veselesc, cind va vad ca ascultati cu placere cuvin-

tele mele ! Cu aplauzele voastre arata|i ca va straduitj sa fiti gata sa

impliniti porunca aceasta a Stapinului. Vindecarea sufletelor noastre,

leacul r&nilor noastre, calea cea mai buna pentru a bineplacea lui Dum-
nezeu, semnul eel mai mare al unui suflet iubitor de Dumnezeu este

sd faci totul de dragul legii Stapinului, sa nu te lasi tirit de slabiciu-

46. Mate!, 5, 44.

17. Mnfe/, 5, 45.
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nea gindurilor, ci sa fii mai presus de patimi, gindindu-te la bineface-

Tile pe care in fiecare zi le face Dumnezeu cu noi. Dar oricit ne vom
gindi, nu vom putea spune nici cea mai niica parte din binefacerile date

noua de Dumnezeu, fie cele date pina acum, fie cele ce ni le da in fie-

care zi, fie cele gatie noua. Numai sa voim sa implinim poruncile Lui !

Plecind, dar, de aici, fiecare sa se impace cu dusmanii sai, sa se gra-

beasca tare ca spre o mare comoara, sa nu zaboveasca deloc^-Daca tre-

buie sa se osteneasca, daca trebuie sa-1 caute pe dusmanul sSu, daca

trebuie s5 faca cale indepartata, daca sint greutati, sa caute sa ridice

din cale toate aceste obstacole. Un singur lucru sa urmarim : cum pu-

tem implini porunca aceasta a Stapinului, ca sS primim rasplata ascul-

iarii. Credeti cS nu stiu ce greu si anevoios este sa te duci la dusmanul

iau, sS-i stai in fata si sa-i vorbesti ? Dar dacS te gindesti la vrednici^

acestei porunci, la maretia rasplatii, daca te gindesti ca tie-ti faci

bine, nu dusmanului, a-tunci toate iti vor parea lesnicioase si usoare.

Insufletiti de aceste ginduri, sa biruim abisnuin^a si sa implinim

cu gind cucernic porunca lui Hristos, ca sa fim invredniciti si de raspla-

tile Lui, cu harul si iubirea de oameni a bunStatii Lui, cu Care Tatalui

impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere, cinste, acum si pururea si in

vecii vecilor, Amin.
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«$i a zis Dumnezeu lui Noe §i fiilor lui cu dinsul, zicind :

«Iata Eu pun legamintul Meu cu voi §i cu seminfia voastra

dupa voi §i cu tot sufletul viu/ce este cu voi

§i din pasari §i din dobitoace
§i din toate fiarele pamintului» 1

I

Vorbindu-va ieri de binecuvintarea de care a fost invrednicit Noe
de Stapin dupa iesirea din corabie, dupa ce zidise altarul, aducind jertfe

de multumire si aratindu-si recunostinta sa, n-am putut merge mai de-

parte ca sa tilcuiesc tot textul citit dan Scriptura §i sa va vorbesc de

pogoramintul iubitorului de oameni Dumnezeu si de grija Lui pe care

a arotat-o dreptului Noe. Va vorbisem ieri mult ; de aceea m-am oprit

indatci, ca sa nu va incarc mintea cu multe si nici sa amestecati pe cele

ce aveam sa vi le spun cu cele graite mad inainte. Sa stiti ca nu caut

cu orice pret sa va graiesc mult, ci vreau sa va graiesc atit cit puteti

tine minte, ca sa plecati cu un folos acasa. Ce folos am avea daca eu a$.

vorbi mai mult decit trebuie, iar voi n-ati culege nici o roada din spu-

sele mele ? Stiind, dar, ca pentru folosul vostru imi iau aceasta oste-

neala, socot ca primesc indestulatoare rasplata, de vad propasirea voas-

trS, de vad ca tineti bine minte spusele mele, ca le stringe^i in sinurile

rnintii voastre, ca sa le framintati si sa le ginditi mereu. Tinerea de

minte a celor spuse pina acum va va face sa retineti cu mai multa usu-

rintd si cele ce va vor mai fi spuse ; §i asa, cu itrecerea vremii, sa ajun-

geti si altora dascali. Aceasta-i toata grija si straduinta mea, ca voi sa

ajungeti desavirsiti si sa nu va fie nimic ascuns din cele scrise in Dum-

nezeiestile Scripturi. Ca dacS am vrea sa fim cu luare aminte si cu

mintea treaza, cunoasterea Dumnezeiestilor Scripturi ne va imbunatati

foarte mult si viata noastra si ne va face si mai rivnitori pentru a in-

frunta ostenelile virtutii. Cind invat.am din Scriptura ca dreptii, care

au dobindit multa indraznire inaintea lui Dumnezeu, care si-au petrecut

1. Vac, o, 8—10.
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toala vid^i !or in incorcnri si in necazuri, cart- au avut multil rabdare,

ca cikIik in:l nuiltumiri lui Duinnezeu si di, furirul asa, au fost invredni-

citi de rasplala, nu ne vom stradui, oare, si noi sit mergem pe aceeasi

cale, ca sa lmim $i noi, ca si ei, aceleasi rusplafi ? De aceea, va rocj,,

sa' adaugati in fiecare zi cite o fapta buna, ca s& mariti zidirea voastrii

cea dupa Dumnezeu, ca sa pastrami cu stra§nicie si cu multa paza fap-

tele bune savirsite pina acum si sa adaugati pe cele ce lipsesc, pentru.

ca asifel isa ajungeti pe culmile virtutii spre lauda noastra, spre zidirea.

Bisericii si spre slava lui Hristos. Cind va vad nesaturati de invata-

tura cea duhovniceasca, nu incetez, desi imi stiu multa-mi sarucie, a

va intinde in fiecare zi ospat din cuvintele Dumnezeiestilor Scripluri

si de a da auzului vostru gindurile, pe care mi le da harul lui Dum-
nezeu, pentru iubirea Sa de oameni si pentru folosul vostru.

Haide, dar, ca si azi sa arat dragostei voastre covirsitoarea iubli<>

de oameni a lui Dumnezeu aratata neamului omenesc, punindu-vti In«-

inte cele rostite de Dumnezeu lui Noe.

«$i a zis Dumnezeu lui Noe si fiilor lui» 2
.

Dupa ce 1-a binecuvintat pe Noe si pe fiii lui si le-a zis : «Creslcli

si va inmultitf» z
, dupa ce 1-a pus stapin peste toate necuvintatoarele si

i-a dat putere sa le manince cum maninca iarba cimpului si dupa" ce

i-a poruncit sa nu manince carne in singe, Dumnezeu se dngrijeste inca

de dreptul Noe si de cei ce vor fi dupa el, face mereu bine fdrii noastre

omenesti si adauga alte binefaceri si mai mari, zicind :

s
«$i a zis Dumnezeu lui Noe si fiilor lui cu dinsul, zicind : «/a/d Eu

pun legdmintul Meu cu vol si cu semintia voastrd dupa voi si cu to!

suileiul viu ce este cu voi, din pasari si din dobitoace si din toate fiarele

pdmintului cite sint cu voi, din toate cele ce au iesit din corabie. $i voi

pune legamintul Meu cu voi. $i nu va mai muii nici un trup de apa pn-

topului
; si nu va mai fi potop de apa, care sa strice tot paminlul» '.

Era firesc ca dreptul Noe sa fie inca nelinistit si cuprins de teama ;

daca ar fi venit o ploaie cit de mica, s-ar fi turburat si spaimintat, c re-

zind ca are sa vina pe lume iarasi un potop ca acela care a mai fost ; de

aceea bunul Stapin, Care ounostea ca cele trecute sint in stare sa-i bagc

multa spaima in sufletul lui Noe, ii da curaj si lui si tuturor celor tie

dupa el. Deci, pentru ca era firesc ca pe fericitul acesta sa-1 inspaiminle-

2. Fuc, 9, 8.

3. Vac, i'., 1G.

4. lac. 0, ('. II.
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*i sfi-1 infricoseze o ploale Intimpiatoare, bunul Dumnezeu, ca sS-i deu

curaj, ca sfl-1 scape tie orice teama si sS-1 facii sd stea linistit si mul-

tumit, li fagSduieste ca n-are sa mai aduca pe pamint o astfel de pe-

deapsS.

II

Dar, dupa cum ati auzit, aceasta fagaduinta o facuse si inainte de a

da binecuvintarea, cind Dumnezeu a spus : «Nu voi mai adauga a bles-

tcma pamintuh 5
. «Chiar daca oamenii vor inmulti pacatul, spune Dum-

nezeu, totusi Eu nu voi mai supune neamul omenesc la o pedeapsa ca

aceasta». Dumnezeu, aratindu-si nespusa Sa iubire de oameni, ii face lui

Noe iarasi aceasta fagaduinta, ca sa prinda curaj dreptul, ca sa nu se

mai gindeasca si sa spuna : «Iata Dumnezeu a binecuviniat mai inainte

neamul omenesc, 1-a facut sa se inmulteaisca §i totusi a adus peste el

pr8p3dul acesta !». Deci, ca sa scoata orisice turburare din mintea lui,

ca sa-1 incredinteze ca nu va mai veni potop pe pamint, Dumnezeu ii

spune : «Dupa cum pentru iubire de oameni am adus potopul, ca sa

curm pacatul spre a nu merge mai departe, tot asa si acum, tot pentru

iubirea Mea de oameni, fSgaduiesc sa nu mai fac aceasta, ca sa va du-

ceti viata de pe pamint lipsitf de orisice tristete». De aceea zice Dum-

nezeu : «Iata pun legammtul Meu», adica «Ma invoiesc cu voi». Dupa

cum in treburile omenesti, cind cineva fagaduieste ceva, ise leaga ca se

va tine de cuvint si da incredintare, tot asa si bunul Dumnezeu zice :

«Iatd pun legamintul Meu». Si bine a spus : «Pun», in loc de : «Iata in-

•drept prapadul venit asupra voaistra din pricina pacatelor». «$i pun le-

gamlntul Meu cu voi $i cu seminfia. voastra dupa voi».

Uita-te la iubirea de oameni a Stapinului. Dumnezeu le spune : «Nu

far. aceste invoieli numai cu voi ; mai mult, declar ca invoielile acestea

le voi tine si cu cei ce vor veni dupa voi». Apoi, ca sa-si arate darnicia

Sa, adauga : «§i cu tot sufletul viu ce este cu voi, din pasari $i din do-

bltoace $i din toate fiarele pdmintului cite sint cu voi, din toate cele

ce au ie?it din corabie. £i voi pune legamintul Meu cu voi. $i nu va

mai muri nici un hup de apa potopului $i nu va mai fi potop de apa,

care sa strice tot pamintuh. Ai vazut maretia acestui legamint ? Ai va-

zut darnicia nespusa a fagaduintelor ? Uita-te ca Dumnezeu isi intinde

iarasi bunStatea Sa chiar pina la necuvintatoare si fiare ! Si pe bunS-

dreptate. «Ceea ce am spus adeseori, spune Dumnezeu, o spun si acum :

Pentru ca toate cele din lume au fost aduse pentru om, de aceea si acum

fac partase si pe animale la binefacerile date omului». Desi legamintul

5. Fac, 8, 20.
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pare obstesc, si cu omul si cu animalele, totusi nu este 09a, pentru cu"

Dumnezeu isi intinde binefacerile Sale si la animale, tot pentru mlncji-

ierea omului. Ca sS poatS sti omul de citS cinste se bucura" el inaintea

lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mSrgineste binefacerile Sale numai la 0111,

•ci, datorita omului, se bucurS si toate celelalte animale' de dSrnicia Sta-

pinului. «£i nu va mai muri nici un trup de apa potopului 5/ nu va mai
ti potop, care sd strice tot pdmintul». Ai vazut ca nu numai o data sau

•de doua ori, ci de mai multe ori fagaduieste Dumnezeu ca n-are sa mai
aduca pe pamint un astfel de prapad, ca sa scoata turburarea din sufle-

tul dreptului si sa-1 faca sa aiba incredere in viitor ? Apoi, avincl in

vedere nu propria Lui fire, ci slabiciunea firii noastre, Dumnezeu nu se

mulfumeste sa fagaduiasca numai cu cuvintul, ci, arStindu-Si po(|<>r.i-

mintul Sau fata de noi, da un semn, intins de-a lungul veacurilor, in sltirc

sa scape neamul omenesc de frioa de potop. Aceasta ca noi sa nu in-

mai temem, chiar de se va pogori ploaie multa pe pamint, chiar de va

fi furtuna puternica sau chiar daca se va inmul^i revarsarea apelor I

Noi sa avem incredere uitindu-ne la semnul dat noua de bunul Dum-
nezeu.

«$i a zis DomnuJ Dumnezeu iui Noe ; ^Acesta este semnul Jegcimln-

tuluipe care il fac intre Mine si tine» 6
.

Vezi de citS cinste il invredniceste pe dreptul Noe ! Ca si cum ar

vorbi un om cu un om, asa face Dumnezeu legamint cu Noe si zice :

«Acesta este semnul legdmintului pe care il lac intre Mine si tine

£i cu tot sufletul viu, care este cu voi in generatii vesnice» 7
.

Ai vazut ca a dat vietuitoarelor un semn, care se va intinde gene-

ratii de generatii ? Semnul n-a fost dat numai pentru cei ce vietuiau

pe vremea aceea, ci semnul acesta este neintrerupt si tine cit va tine

lumea.

— Dar care-i semnul acesta ?

«Pun curcubeul Meu in nori si va li semnul legdmintului intre Mine
$i pdmint» 8

.

«Iata, spune Dumnezeu, pe linga fagaduinta cu cuvintul, dau si acest

semn, curcubeul adica — despre care unii spun ca il fac razele soarelui

strabatind norii. Daca nu ti-i de ajuns cuvintul Meu, spune mai cle-

parte Dumnezeu, iata iti dau si un semn ca n-am s& mai aduc pe pamint

o astfel de pedeapsa. Privind semnul acesta, veti scSpa de orice teairul".

6. Fac, 9, 12

7. Fac, 9, 12.

8. Fac, 9, 13.

2:i — srintul loan Gurfl dc Aur
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«£i va fi, spuno Dumnezeu, ca sc va ardta curcubeul Meu In noti,

clnd voi aduce norl pe ptimlnt. $i-Mi voi aduce aminte de legdmintul

Meu, care este intre Mine si voi si intre tot sufletul viu in tot trupul» 9
.

— Ce spui, o, fericite profete ?

— «Da, imi voi aduce aminte, spune Dumnezeu, de legamintul Meu,,

adica de invoiala, de fagaduinta Mea».

Asta nu inseamna ca Dumnezeu are nevoie sa-si aminteasca, ci ca

noi, uitindu-ne la semnul ce ne-a dat, sa nu mai avem nici o banuiala

rea, ci, amintindu-ne indata de fagSduinta lui Dumnezeu, sa avem in-

credere ca nu vom patimi nimic.

Ill

Ai vazut pogoramintul lui Dumnezeu ? Ai vazut cit de multa grija

are Dumnezeu de neamul nostru, cit de multa iubire de oameni ii arata,

nu pentru ca a vazut ca omul s-a schimbat, ci ca sa ne invete prin toate

cit de mare este bunatatea Lui.

«$i nu va mai ii potop de apd, ca sa piara tot trupuh lt}
.

«Ploaie, ca aceea care a fost, spune Dumnezeu, nu va mai fi». Pen-

tru ca Dumnezeu stie ca omul este temator din fire, uita-te ca face des

aceasta fagaduinta ; aproape ca spune : «Daca veti vedea ca ploua mult,

nici atunci sa nu aveti vreo banuiala rea. Ca nu vamai fi potop de apdr

ca sa piara tot trupul. Ploaie ca aceea nu va mai fi ;
o minie dumneze-

iasca ca aceea, omul nu va mai cunoaste».

«$i va ii, spune Dumnezeu, curcubeul Meu pe nori ; si-1 voi vedea t

ca sa-Mi aduc aminte de legamintul vesnic intre Dumnezeu si intre tot

sufletul viu care este in tot trupul» n .

UitS-te cita smerenie intrebuinteaza Dumnezeu in cuvinte, numai

si numai pentru ca vrea sa dea curaj si incredere oamenilor !

«$i-l voi vedea, ca sa-Mi aduc aminte de legamintul Meu».
— Oare vederea curcubeului ii aduce aminte lui Dumnezeu ?

— Sa nu banuim una ca asta — Doamne fereste ! —ci, atunci cind

vedem semnul acesta, sa avem incredere in fagaduinta lui Dumnezeu,.

cS Dumnezeu nu-si calca niciodata fagaduinta.

«$i a zis Dumnezeu lui Noe : «Acesla este semnul legdmintului pe-

care 1-am pus intre Mine si intre tot trupul, care este pe pdmint» n .

9. Vac, 9, 14—15.
10. Vac, 9, 15.

11. Far., 9, 16.

12. Far., '.), 17.
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«Ai primit, ii spune Dumnezeu lui Noe, semnul pe care 1-am dat

intre Mine si tot trupul, care este pe pamint. Sa nu ti se mai turbure,

dar, mintea, nici sa ti se mai invalmaseasca gindurile, ci sa ai bune na-

dejdi, uitindu-te la semnul acesta ! Semnul acesta sa mimgiie pe toti cei

ce vor veni dupa tine ; vederea semnului sa le dea incredere, ca un

potop ca acela im va mai euprinde lumea. Da, oamenii vor continua sa

faca pacate mai departe, dar Eu vol implini ce-am fagaduit si nu ma
voi mai minia asa de tare pe toti cei din lume».

Ati vazut ce covirsitoare bunatate ? Ati vazut ce mare pogoramint ?

Ati vazut ce intinsa purtare de grija ? Ati vazut ce darnica fagaduinta ?

Nu si-a intins binefacerea Lui pina la doua, trei sau zece generatii, ci a

fagaduit sa o- intinda cit va tine lumea, ca sa ne inteleptim din doua

parti; si din aceea ca oamenii dinainte de potop au primit o pedeapsa

atit de mare, din pricina multimii pacatelor lor, si din aceea ca noi

am fost invredniciti de o astfel de fagaduinta, din pricina nespusei Lui

iubiri de oameni. Ca pe cei care au minte ii atrag spre ascultarea po-

runcilor mad mult binefacerile decit pedepsele.

Sa nu fim, fnsa, nerecunoscatori ! Daca Dumnezeu ne-a invrednicit

de o atit de mare binefacere inainte de a face noi vreun bine, dar mai

bine spus, chiar dupa ce am facut fapte vrednice de pedeapsa, de cit

de mari binefaceri nu ne va invrednici, daca vom fi recunoscatori, daca

vom multumi lui Dumnezeu pentru binefacerile ce ni le-a dat si daca

ne vom imbunatati din ce in ce mai mult viata? Daca ne face bine cind

sintem nevrednici, daca ne miluieste cind sintem pacatosi, ce nu vom
capata de la Dumnezeu, cind ne vom departa de pacat si vom imbratisa

virtutea ? Dumnezeu ne face bine mai dinainte, ne invredniceste de ier-

tare cind gresim si nu aduce pedepse peste noi, tocmai ca prin toate

mijloacele sa ne atraga la El isi cind ne face bine si cind ne rabda in-

delung. De multe ori Dumnezeu vrea sa indrumeze pe unii prin pedep--

sirea altora, pentru ca, inteleptiti de frica pedepsei acelora, sa fuga de

pedeapsa. Ai vazut cii cita maiestrie foloseste iubirea Sa de oameni ? Ai

vazut ca toate cele facute de El au un singur scop, mintuirea noastra ?

Gindindu-ne, dar, la acestea, sa nu ne trindavim, sa nu fim nepa-

satori fata de faptele de virtute si nici sa dispretuim legile date' de El.

Cind Dumnezeu va vedea ca ne intoarcem, cS ne potolim, intr-un cuvint,

ca punem inceput de fapta buna, atunci ne ajuta si El ,• face ca totul

sa ne fie usor si lesnicios si nu ne lasa sa simtim ostenelile virtutii. Cind
sufletul isi tinde mintea catre Dumnezeu, nu mai poate fi in$elat de ve-

derea celor din lumea aceasta, ci trece pe linga toate acestea si vede
pe cele nevazute de ochii trupului, pe cele care nu cunosc schimbare
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$i ramln pururea, pe c«le vesnlce si nemiscfitoare, mai bine decit pe cele

ce statu inainlea ochllpr nostri. A$a sint ochii mintii t
privesc necontenit

la privelistea celor vesnice i si, luminal de stralucirea lor, dispretuiesc

pe toate cele din lumea aceasta ca pe umbra si vis, fara sa poata fi

amagiti sau inselatf- De vad bogatia, indata isi bat joe de ea ; stiu ca

bogStia fuge de la unul la altul mai fara recunostinta decit un rob fugar,

$tiu ca niciodata nu sta, ba dimpotriva incarca pe cei care o au cu mii

?i mii de rele §i, ca sa spun a$a, ii arunca chiar in adlncul pacatului.

De vad frumusete trupeasca, iarasi, nu se intorc spre ea
;
?tiu ca e tre-

catoare si lesne schimbatoare •, stiu ca boala distruge deodata toata fru-

musetea aceea, iar inaintea bolii batrine^ea uriteste ^i poceste chipul

frumos de mai inainte, si, in sfirsit, stiu ca moartea strica toata frumu-

setea trupului. De vad pe cineva acoperit de slava saiu plin de putere

sau ajuns in fruntea demnitatilor si inconjurat de toate fericirile, si pe

acesta il tree cu vederea ca pe unul ce nu are nimic sigur, nimic sta-

tornic, ca pe unul care se lauda cu niste lucruri, care tree mai repede

ca valurile riurilor. Este, oare, ceva mai subred decit inselaciunea sla-

vei din viata aceasta, pe care profetui o asemuie cu floarea ierbii ? «Toa-

ta slava omului, spune profetul, ca floarea ierbii» 13
.

IV

Ati vazut, iubitilor, cu cita luare aminte privesc ochii credintei,

cind miintea este indreptata catre Dumnezeu ? Ati vazut ca nu pot fi

inselati de nimic din cele ce se vad, ci ca au o judecata dreapta a lu-

crurilor, fara sa fie amagiti ?

Dar, daca vre^i, sa continuam iarasi sirul cuvintului ,• si, dupa ce

voi mai adauga purine lucruri, sa termin cuvintul de invatatura, pentru

ca sa tine^i minte mai bine cele ce v-am spus.

Dupa ce Dumnezeiasca Scriptura a terminat de istorisit despre sem-

nul dumnezeiesc dat lui Noe, vrea sa ne arate mai departe viata drep-

tului Noe si a fiilor sai si zice :

«$i erau iiii lui Noe care au iesit din corabie : Sim, Ham si laiet.

Iar Ham era fatal lui Canaan. Acestia trei sint iiii lui Noe. Din acestia

s-au imprdstiat pe tot pamintul» 14
.

Se cuvine sa cercetam pentru ce Dumnezeiasca Scriptura, dupa ce

a pomenit de cei trei fii ai lui Noe, a adaugat : «fard Ham era tatdl lui

Canaan». Sa nu socotiti, va rog, ca aceste cuvinte au fost aruncate la

13. Isaia, 40, 7; / Petm, 1, 24.

M. Far., <), 18—19.
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intimplare. Nu-i nimic in Dumnezeiasca Scriptura care sa nu fie spus

cu scop, care sa nu aiba ascuns mare folos.

— Pentru care pricing, dar, a insemnat si a adaugat ca «Ham era

tataMui Canaan» ?

— Pentru ca vjea sa ne faea cunoscuta marea neinfrinare a lui

Ham ! Pe Ham nu-1 potolise nici gfozavia nenorocirii potopului si nici

strimtorarea din corabie ! Fratele lui eel mai mare inca nu avea copii ,•

el, insa, in timpul unei minii atit de mari si a prapadului, care cuprin-

sese intreaga lume, s-a lasat tirit de neinfrinare, a trait cu femeia sa ;

nu si-a potolit pornirea neinfrinata a poftei, ci de la inceput si-a aratat

gindul lui eel ticalos. Dumnezeiasca Scriptura ne-a vorbit mai dinainte

de Canaan, pentru ca, nu dupa multa vreme, Canaan avea sa moste-

neasca blestemul lui Ham, din pricina ocarii aduse de acesta lui Noe,

fatal sau. Astfel Dumnezeiasca Scriptura ne-a facut cunoscut si numele
copilului, dar in acelasi timp si desfrinarea tatalui. Aceasta, pentru ca

atunci cind vei vedea ca Ham se poarta cu obraznicie cu fatal lui, sa pofi

sti ca de la inceput a fost asa, ca nu 1-a putut opri de la desfriu nici ne-

norocirea ce se abatuse asupra lumii. Ca o tristefe atit de mare, ca aceea

adusa de potop, era in stare sa stinga orice placere ; ca nimic nu poate

potoli atita flacara si furia placerii ca o tristefe mare si o nenorocire

covirsitoare. De ce iertare mai putea fi, deci, vrednic eel care nu §i-a

putut siapini pofta si patima de a face copii nici in niste vremuri groaz-

nice ca acelea ?

Dar cuvintele acestea ale Scripturii pun o alta infrebare, intrebarea

aceea faimoasa, vinturata pretutindeni : Penfru ce e blestemat fiul pen-

tru pacatul tatalui ? Dar, ca sa nu lungesc acum cuvintul, las deocam-
data intrebarea aceasta la o parte, pentru ca sa dau raspunsul pe care

mi-1 va da Dumnezeu, atunci cind voi ajunge la locul acesta din Scrip-

tura. Ca a*sa, precum am spus si mai inainte, nu este nici un cuvint in

Dumnezeiasca Scriptura care sa fi fost scris fara scop si pricina. Dso-

camdata sa stim atit ca Moise n-a pomenit fara rost si la intimplare

numele fiului lui Ham, cind a spus : *Iar Ham era tat&l lui Canaan. Ace$-

tia trei sint fiii lui Noe ?i din ace?tia s-au imprd$tiat pe tot pdmintul».

Sa nu trecem cu usurinfa, iubiifilor, nici pe linga cuvintele acestea,

ci, cu ajutorul lor, sa ne gindim la marefia puterii lui Dumnezeu. «Ace$-

lia trei sint liii lui Noe, spune Scriptura, $i 3.in acestia s-au imprdstiat

pe tot pamintuh. Cum s-au inmultit atijia din acestia frei ? Cum au

putut sa fie de ajuns numai acestia ? Cum s-a nascut o intreaga lume
din acestia pufini ? Cum au rezistat trupurile lor ? Nu era doctor, care

sS-i ingrijeasca, nici o alta purtare de grija ! Nu erau zidite orase ! Cum
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nu au pieril, rum nu «-au distrus, cind au iesit istoviti ?i sfirsiti din

corabie dupa atilea sulerlnte $i au intrat intr-o singuratate si pustietate

atit de mare ? Spune-mi, frica ?i nelinistea nu le-au turburat mintea,

nu le-au cutremurat sufletul ? Sa nu te minunezi, iubite ! Dumnezeu a fost

Cel Ce a lucrat pe toate ! Creatorul firii a fost Cel Ce a inlaturat toate

aceste piedici. A fost porunca aceea a Lui, care spune : «Cre?re/i $i vd

Inmulttti ?i umpleti pamintul» 15
; aceea i-a inmultit. Pentru ca si israe-

lii in Egipt cu atit se inmulteau mai mult cu cit erau siliti sa mun-
ceasca mai mult la lut si caramizi. Nici porunca aceea nemiloasa si cruda

a lui Faraon, care poruncea ca pruncii de parte barbateasca sa fie arun-

cati in riu 16
, nici celelalte munci, pe care le indurau de la c'ei care-i

sileau sa munceascS, n-au putut imputina numarul lor ; dimpotriva, nu-

marul lor crestea mai mult. Era ajutorul cel de sus care lucra pe toate

acestea tocmai prin cei care erau impotriva lor.

V
Asadar cind Dumnezeu porunceste, nu cauta ca lucrurile sa se im-

plineasca dupa rinduiala lor fireasca. Dumnezeu este mai presus de fire
;

n-are nevoie de rinduiala firii ; El face ca lucrurile sa se implineasca

chiar prin cei ce cauta sa le puna piedici. Tot asa si acum ; din acesti

trei fii a umplut Dumnezeu toata lumea : «Din ace$tia s-au imprd$tiat

p.esle tot pamintuh. Ai vazut puterea lui Dumnezeu ! Ai vazut ca nu I

s-a putut infringe vointa Lui, desi-I stateau in cale atitea piedici ? Ace-
lasi lucru il poti vedea ca se intimpla si cu credin^a. Au fost atitia care

s-au pornit cu razboi impotriva ei, atitia care au uneltit impotriva ei ;

s-au sculat impotriva ei imparati, tirani, popoare si au facut totul ca sa

stinga scinteia'credintei ; dar flacara credintei, chiar prin cei ce-i purtau

razboi si voiau sa o impiedice, s-a inal^at atit de mult, ca a cuprins

toata lumea si cea locuitS si cea nelocuita. De te duci la indieni, de

te duci la sciti, de te duci chiar la marginile lumii, <;hiar la ocean de

te-ai duce, pretutindeni vei vedea ca inva^atura lui Hristos lumdneaza

sufletele tuturora. Lucru minunat si nemaiintiinit pina acum e ca Evan-

ghelia a schimbat chiar viata popoarelor barbare ,• popoarele acestea au

invatat sa filosofeze, au parasit vechile lor obiceiuri si au imbra|i?at

credinta. $i dupa cum Cr^atoul universului a inmultit prin acesti trei

fii neamul omenesc, tot asa si cu credinta ; prin cei unsprezece, prin

ni§te pescari, prin niste neinvatati, prin niste oameni de rind, care nici

15. Vac, 1, 28.

16. le?; 1, 16.
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nu indrSznean sS deschidS gura, a atras toatS lumea. $i nelnvStatii. acesr

tia, oamenii acestia de rind, pesearii au inchis gurile filosofilor
f
au stra-

bStut intreaga lume ca si cum ar fi fost intraripati i au semanaticuvintul

credintei, au taiat spinii, au smuls 'vechile obiceiuri si au s&dit pretu-

tindeni legile lui Hristos. Nu le-a putut fi piedicS nici num&rul lor mic,

nici lipsa lor de inv5tatura\ nici asprimea poruncilor Imparatilor, nici

aceea ca tot neamul omenesc era stSpinit de vechi obiceiuri si credinte.

Nu, ci harul, deschizindu-le caler a strivit toate aceste piedici, a savirsit

totul cu U9urinta ?i oamenii au primit, chiar prin aceste piedici, cu mai

multS rivnS eredinta. Apostolii au fost biciuiti, dar" dupS biciuire plecau

bucurindu-se nu numai pentru c$ fuseserS biciuiti, ci—pentrii cd au fost

fnvrednicifi sa fie batjoceritf penttu numele lui Hristo$» " ; au fost arun-

oafi in temnita, dar dupa ce au fost scosi din inehisoare de inger si-au

eontinuat lucrul Jox, s-au dus in templu si au propov&durt cuvintul in-

vStSturii, pescuind multimile la credintS 18
. Au' fost iarasi inehisi, dar

asta, departe de a-i face sS pregete, le-a dat mai multS indraznire f
si

stind in mijlocul unui popor innebunit, care serisnea din dintf, au spus :

«Trebuie sa ascultam de Dumnezeu mai mult declt de oqmenh 19
. Ai va-

zut ce mare indraznire ? Ai vazut ca oamenii acestia de rind, pesearii,

dispretuiesc atitea popoare infuriate si sint gata sa fie ucisi si injun-

ghiaft? Dar, tu, iubite, cind auzi acestea, nu atribui lor cele savirsite,

ci harului de sus, care a, intarit si a intraripat rivna lor. Pentru ca si

insusi fericitul Petru, cind a vindecat pe eel ce era schiop din pintecele

maicii sale si cind toji se minunau si-i lSudau pe apostoli, Petru, aratin-

du-si recunostinta sa fata de Dumnezeu, a spus : «Bairbati, ce va uitati

la noi ca si cum cu, puterea sau cu evlavia noastra 1-am fi facut pe

acesta sa umble ?» 20
. «Pentru ce v5 minunati, spune Petru, pentru ce

sinteti uimiti de ce s-a facut ? Oare noi am facut asta sau noi, cu pu-

terea noastrS, i-am dat sanatate si 1-am facut sa mearga ? Pentru ce va

uitati la noi ? Noi n-am facut nimic decit ca am imprumutat limba noas-

tra, dar Cel Care a savirsit totul este Stapinul si Creatorul firii, este

Dumnezeui lui Avraam, al lui Isaac si al lui Iacov 21
,
pe care voi ii nu-

mitf patriarhi, este Acela pe Care voi L-afi predat si v-atf lepadat de

El in fata lui Pilat, care se gindea sa-L eiioereze 22
. Acela este Cel Ce

a savirsit aceasta, Acela, de Care voi v-afi lepadat de Cel sfint si drept

17. Fapte, 5, 41.

18. Fapte, 5, 19—21
19. Fapte, 5, 29.

20. Fapte, 3, 12.

21. Fapte, 3, 13.

22. Fapte, 3, 13.



9fl() HrtWTUt. MAN OUWA DE At>tl

9i all cerut sti vl se dftmlascd un biirbat uciga$, lur pe Incepdtorul viefit

L-uti omorlt, dar Dumnezeu L-a inviat din morti, Cdmia noi sintem mar-
tori. $i intru credinta numelui Lui, pe acesta, pe care-1 vedefi Qi-I $ti(i,

l-a intarit numele Lui si credinta in El i-a dat intregimea aceasla "main-

tea voastra a tuturora» 23
.

VI

Cit de mare indraznire ! Mare si nespusa este puterea harului celui

de sus dat ucenicilor ! Indraznirea fericitului Petru este cea mai graitoare

clovadS a Invierii ! Ce dovada mai mare decit aceasta poti sa ai, eind eel

care inainte de rastignire mici nu putea indura amenintarea unei sluj-

nice 2i
, iar acum el singur se ridica cu atita indraznire impotrifva intregu-

lui popor iudeu ? $i
r
in fata unei atit de mari multimi infuriate, le graieste

cuvinte, care le putea atita §i mai mult minia. Ai vazut, iubite, ca ceea

ce-ti spuneam la inceput se vadeste si acum ? Cind cineva e inflacarat de
dorul de Dumnezeu nu mai vrea sa vada cele ce cad sub ochii acestia tru-

pesti. Are alti ochi, adica ochii credintei si priveste necontenit numai la

cele de sus si numai la acelea isi are atintita mintea ; merge pe pamint

ca si cum ar trai in ceruri ; lucreaza pe toate in asa chip, ca nimic

din cele omenesti nu-i pune piedica pe drumul virtutii. Unul ca

acesta nu se uita la stralucirile vietii acesteia, nici la cele grele si po-

trivnice ,- pe toate le trece cu vederea si se grabeste spre patria lui. $1

dup3 cum un om care alearga cu muita iuteala pe un drum nu vede pe

nici unul din cei pe oare-i intilneste, chiar de s-ar izbi de mii de ori cu ei,

ci isi are gindul atintit numai la drum, trece cu usurintS pe linga toate

si se gr8beste spre scopul urmarit de el, tot asa si eel care se sileste sa

mearga pe drumul virtutii, eel care doreste sa se ridice de pe pamint la

cer, las5 jos pe toate cele ce se vad, se face una cu drumul si nu se

opreste, nici nu e tinut de ceva din cele ce se vad, pina ce nu ajunge

sus pe culme. Un om cu un astfel de suflet dispretuieste usor toate cele

ce par infricosatoare in lumea aceasta. -Unul ca acesta nu se teme nici

de sabie, nici de prapastie, nici de dintii fiarelor, nici de chinuri, nici

de miinile calailor, nici de cele pline de tristete din viata ; de vede pe

jos asternuti cSrbuni aprinsi sare pe ei ca si cum ar vedea livezi si gra-

dini cu flori ; de vede c5 i se aduce alt chip de chinuri, nu-si pierde

rSsuflarea la vederea lor, nici nu-si Intoarce fata. Dorul de cele vi-

itoare ii muta mintea de pe pamint la cer ; si, ca si cum ar avea in za-

23. Faptc, 3, 14—16
2.1. loan, 18, 17.
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dar §i fara rost trup, aisa este mai presus de suferinte ; intrarmat cu ha-

rul eel de sus, nici nu simte durerile cele trupesti.

De aceea, va rog, sa dorim mult pe Dumnezeu ca sa putem indura

cu u§urinta ostenelile virtutii, sa ne atintim mintea la El, ca nimic din

lumea aceasta sa nu ne impiedice drumul, care duce catre El ; sa ne

gindim la continua desfatare a bunatatilor celor viitoare, ca sa putem
indura in lim$te toate necazurile din viata de aici ,- sa nu ne intristam

ca nu avem dregatorii de mare cinste, sa nu^ nefimjim pierduti de sin-

tem saraci. Boala trupului sS nu ne siabeascataria sufl«tului ,• dispre-

tul §i ocarile multimii sa nu ne faca trindavi pentru savir§irea faptelor

de virtute, ci ca pe praf sa scuturam de pe noi pe toate acestea si sa

avem ginduri inalte si pline de curaj, ca sa Infruntam astfel totul cu

multa Mrbatie. ,

$i dupa cum am rugat ieri dragostea vpastra, sa ne impacam cat

mai grabnic cu dusmanii nostri si s5 izgonim din sufletul nostra si ce-

lelalte^patimi. De ne nec&jesc poftele rusinoase, sa\Ie alungam i de ne
mina minia spre r&zbunare, sS potolim patima aceasta arzatoare cu ros-

tirea sfaturilor celor duhovnicesti, aratind cit de pierzStoaore e patima

aceasta. «OmuI mmios, spune Scriptura, nu este cu bund cuviinta» 25
f

si iarasi : «Cel ce se mlnie pe fralele sau in de$ert este vinovat gheenii

tocului» 26
. De ne turbura sufletul pofta de averi, s& ne si'lim sa izgonim

aceasta vatamare pierzatoare, sa o taiem ca pe o radacina a tuturor

relelor. Intr-un cuvint, sa ne strSduim sa indreptam toate patimile care

ne supara, pentru ca, depSrtindu-ne de cele vatamatoare si urmarind

faptele bune, sa putem fi invredniciti de iubirea de oameni a lui Dum-
nezeu in ziua cea infricosatoare, cu harul si cu indurarile Unuia-Nas-
cut Fiul Lui, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfintul Duh, slavS, putere si,

cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

25. Prov., 11, 25.

26. Hatei, 5, 22.
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«§i a inceput Noe a fi om lucrator de pamint

;

§i a sadit vie §i a baut din vin §i s-a imbatat» 1

I

Am ajuns la sfirsitul istorisirii vietii dreptului Noe. De aceea, va

.irog, incordati-va mintea si ascultaji cu aten^ie cuvintele mele. Nu sint

neinsemnate, nici intimplatoare roadele ce le vom culege din cuvin-

tele citate astazi din Scriptura. Daca sintem cu mintea treaza, puteni

invata foarte multe lucruri din via^a barba^ilor din vechime. Asta e

,pricina ca s-au scris nu numai faptele mari ale sfintilor, ci si pacatele

lor, pentru ca de unele sa fugim, iar pe altele sa le urmam. Nu numai

. atit ! Dumnezeiasca Scriptura ne arata si oameni drep^i, care au gresit

de multe ori, si oameni pacatosi, care s-au intors la credin^S, pentcu ca

sa primim si de la unii si de la altii indestulatoare intarire
;
pentru ca nici

eel care sta sa nu se increada, vazind ca $i unii drepti au cazut, dar

nici eel cu pacate sa nu-si piarda nadejdea, vazind ca mul^i pacatosi

s-au ridicat si a*u putut ajunge chiar pe cele mai inalte culmi. Asadar,

va rog, nimeni sa nu se increada, chiar daca se stie cu multe fapte bune,

ci sa se teama si sa audS pe fericitul Pavel, care spune si indeamna :

*Asa ca eel caruia 1 se pare ca sta, sa ia aminte sa nu cada» * ; si nici

eel care a cazut in adincul pacatelor sa nu se deznadajduiasca de min-

tuirea lui, ci, gindindu-se la bunatatea nespusa a lui Dumnezeu', sa auda

tara?i pe Dumnezeu, care spune prin profet : «Oare eel ce cade nu se

scoala sau eel ce se abate nu se intoarce ?» 3
;

si iarasi : «Nu voiesc

moartea pdcdtosului, ci sa se Intoarca si sa fie viu» 4
. Ai vazut, iubite,

ca nu pentru alta pricina se face pomenire de cei scrisi in Dumneze-

iasca Scriptura, ci pentru folosui nostru si pentru mintuirea neamului

omenesc ? Gindindu-ne, dar, la acestea, fiecare din noi sa-si ia din

Scriptura doctoria potrivita. Doctoriile stau la indemina tuturora si

1. Fac, 9, 20—21.
2. / Cor., 10, 12.

3. /"; , 8, 4.

A. Icz., 18, 23.
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poate, oricine vrea, sa-si ia doctoria corespunzatoare patimii ce-1 su~

para, ca sa se vindece iute. Numai sa nu respinga ajutorul ce i-1 dau

doctoriile si sa nu fie nerecunoscator. Ca nu este patima sufleteasca

sau trupeasca, din cele care supara pe oameni, care sa nu-si poata gasi

leacul in Sfinta ScripturS.

— Cum ? spune-mi, te rog.

— lata ! IntrS aid in biserica un om sugrumat de necazuri si de

Imprejur&ri vitrege ; tristetea ii inabusa sufletul ,• dar intrind aici, aude

indata pe profet zicind : «Pentru ce esti mlhnit, suilete al meu, ?i pentru

ce te turburi ? Nddd}duie$te in Dumnezeu, cd-L voi lauda pe El. Min-

tuirea iefei mele, Tu e$ti, Dumnezeul meu» 5
, capata indestulatoare min-

giiere si pleaca de aici cu toata tristetea alungata din sufletul lui. Un
altul este strivit de cea mai neagra saracie si se turburS vazind ca al-

tora le cUrge in valuri bogatia, ca se mindresc' si sint inconjurati de

mare lux. Aude si ac^sta pe profet zicind : *Aiu.ncd spre Domnul grija

ta $i El te va hrdni» 6
,• si iarasi : «Sd nu te temi cind se imboqdte$te

omul sau cind se inmulteste slava easel lui, cd la moarte nu va lua

toate» 7
. Un altul iarasi este dusmanit si calomniat ; a se pare viata un

chin si nu poate gasi nicaieri ajutor omenesc. $i pe acesta il invata fe-

ricitul profet ca, in niste imprejurari ca acestea, sa nu dea fuga la aju-

tor omenesc, ca aude isi el spunindu-i-se : «£i ma cleveteau, iar eu ma
iugam» 8

. Ai vazut unde cauta ajutorul ? «Ceilalti, spune unul ca acesta,

urzesc viclenii, calomnii si curse ; dar eu alerg la zidul eel nebiruit, la

'ancora cea tare, la limanul eel neinviforat, la rugaciune, care imi face

lesnicioase si usoare pe toate cele grele». Un altul iarasi este nesoco-

tit si dispretuit de oamenii care-1 cinsteau mai inainte ; este parasit de

prieteni si asta ii turbura si-i zdruncina mai cu seama cugetul. Dar si

acesta, daca vrea, va auzi,. venind aici, pe fericitul profet zicind: «Pri-

etenii mei si vecinii mei in preajma mea s-au apropiat si au stdtut si cei

de aproape ai mei departe ail stdtut ; si se sileau cei ce cdutau sufletul

meu
;

si cei ce cdutau mie rele gidiau desertdciuni si viclesuguii toatd

ziua cugetau* 9
. Ai vazut ca urzeau viclesuguri pina acolo sS-1 omoare,

ca ii duceau neintrerupt razboi ? Cuvintel'e «toatd ziua» asta arata :

toata viata. Dar ce a facut acesta impotriva celor ce-1 vicleneau si-1 dus-

maneau ? «Eu, spune profetul, ca un surd ce nu-si deschide gura sa -,

5. Ps., 41, 6—7.
6. Ps., 54, 25.

7. Ps., 48, 17—18.
8. Ps., 108, 3.

9. Ps., 37, 11—13.
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9l m-am tQcut cu un om ce nu aude $i nu are In gura iui mustrarl» l0
. Ai

velzut ce inalta filosofie ? Invinge pe cSi cu totul potrivnice. Dusmanii
urzeau viclesuguri, iar el Isi astupa urechile, ca nici s3 nu audS ,• aceia

toata vremea nu incetau sS-$i ascuta limba si sS graiasca desertaciuni

si viclesuguri, iar el cu tacerea potolea furia lor.

— Dar pentru ce se purta asa, cind aceia urzeau atitea impotriva

lui ? Pentru ce statea ca un surd, ca un mut, ca unul fara urechi si fara

limbS ?

— Asculta ca spune si pricina unei asa de mari filosofii ! «Cd irt

Tine am nddajduit, Doamne !» n . «Pentru ca mi-am pus nadejdea mea
tn Tine, spune profetul, nici nu mS mai intereseaza ce fac aceia. Aju-
torul Tau e indestulStor sa risipeasca totul, sa faca fara putere vicle-

niile si uneltirile lor si sa nu se implineasca cele puse la cale de ei».

II

Ati vazut ca este cu putinta sa plecam de aici cu leac potrivit

pentru fiecare necaz ce turburS inima omeneasca ? Ati vazut ca putem
scutura de pe noi orice tristete si ca nu ne pot zdrobi necazurile ce cad

peste noi ? De aceea, va rog, veniti des la biserica si ifiti cu luare

aminte la citirea Dumnezeiestilor Scripturi. Nu numai cind sinteti aicea r

dar si cind sinteti acasa, Iuati in miini dumnezeie^tile carti si primiff

cu rivna folosul cuprins in ele. Mare este cistigul ce ni-1 dau ele ! Mai
Intii, prin citirea Scripturilor, ni se imbogSteste limba ,• apoi sufletu]

se intraripeaza si se inalta ; se lumineaza cu lumina Soarelui dreptatii r

scapa totodata de vatamar,ea gindurilor rele si se bucura de tihna si

liniste multa. Ceea ce este hrana trupeasca pentru mentinerea tariei

noastre trupesti, aceea este pentru. suflet citirea Dumnezeiestilor Scrip-

turi. Este hrana duhovniceasca ; intareste cugetul, face puternic sufle-

tul, 11 face mai tare si mai intelept si nu-1 lasa sa alunece spre patimi

rusinoase ,• ii da aripi usoare si, ca sa spun a?a, il muta in cer. S3 nu-

dispretuiti, va rog, un cistig atit de mare ! Cind sintem acasa, sa ne sir-

guim s3 citim cu luare aminte Dumnezeiestile Scripturi ; iar cind sin-

tem aici, sa nu ne cheltuim timpul stand la taifas si vorbind deserta-

ciuni, ci sa ne indreptam gindurile noastre pentru cele ce am venit, sa

fim cu luare aminte la cele ce se citesc, ca sa plecam acasa cu mai

mare cistig. Daca e vorba s3 veniti aici ca sa va pierdeti timpul vor-

bind vrute si rievrute, fara sa plecati acasa cu vreun cistig, atunci ce

10. Ps., 37, 13—14.
11. Ps., 37, 15.
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.folos ? Nu-i, oare, o prostLe ca aceia care se due la iarmaroacele cele

lumesti sa" se sileasca s3 ia din iarmaroc la Intoarcerea acasa tot ce le

trebuie si sS dea bani pentru ce iau, iar cei care vin la iarmarocul acesta

duhovnicesc sS nu-si dea nici o silinta sS ia oeva diin cele ce le sint

de folos,' sa le puna in suflet si asa siS se intoarca acasS ? Si asta mai

cu seama cind n-au nici nevoie sa cheltuiasca bani, ci le trebuie numai

rivna si minte incordata. Deci, ca sa nu fim mai r5i decit cei care se

due la iarmaroc, sS ne sirguim sa avem mare grija si sa fim cu mintea

treaza, ca sa" plecam de aici asa de incarca{i, incit sa avem nu numai

pentru noi, ci sa avem de dat si altora, ca sa putem pune pe calea cea

dreapta si pe femeie si pe slugi si pe vecini si pe prieteni si chiar pe

dusman. Asa sint invataturile cele duhovnicesti ! Se dau indeobste tu-

turora fara nici o deosebire"; deosebirea vine atunci cind cineva as-

culta invataturile cu mintea incordata §i cu zel clocotitor ; atunci il

intrece pe eel de alaturea de el. -

Asadar pentru ca e atit de mare cistigul invataturilor de aici.

haide sa va pun in fata cuvintele citite astazi din Scriptura, ca sa ple-

•cam acasa cu cistigul ce-1 vom scoate din ele.

«$i a inceput Noe a fi om lucrdtor de ptimlnt ; $i a sadit vie $i a

baut din vin §i s-a imbataU n
.

Uita-te cit folos ne dau chiar cuvintele de la inceput ! Cind auzim ca

dreptul Noe, omul eel desavirsit, omul care a primit marturia cea de

sus, a baut si s-a imbatat, cum sS nu ne silim noi sS fugim cu toata pu-

terea de vatamare a betiei, noi care sintem cufundati in atit de multe

pacate ? Cu toate ca nu-i acelasi iucru sa fie prins dreptul Noe de

aceasta patima §i sa cadem noi in ea ! Ca multe fapte mari a facut Noe,

ca sS merite iertare dreptul acesta ! Nu spun aceasta ca sa scuz betia,

ci ca sa arat ca dreptul Noe n-a pScatuit din pricina neinfrinarii, ci mai

degraba din nestiinfS. Ca Noe n-a baut vin ca sa se imbete, asculta ce

spune Scriptura, care-i ia apararea prin cele ce grSieste : «§i a inceput

Noe a fi om. lucrdtor de pdmlnt ; ?i a sddit vie 91 a baut din vin $i s-a

2mbatat». Insusi cuvintul «a inceput» aratS cS el este eel dintii om care

a baut vin si ca a ajuns sa se imbete din pricina marii lui nestiinte, din

pricina ca nu stia cit trebuie sa bea. ?i nu numai atit ; Noe a voit sa

gaseascS in vin mingiiere marii lui tristeti care-i stapinea sufletul,.

asa cum spune si un barbat intelept : «Datf vin celor ce sint in supdrdri,

dafi vin sa bea celor ce sint in dureri» 13
, ca sa arate cS nu poate fi

12. Fa?., 9, 20—21.
13. Prov., 31, 6.
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un Jeac mai bun pontru tristete ca folosirea vinului j numai lipsa de rriii-

surd s& nu vat.lme folosul vinului. Poate spune cineva c8 dreptul Notv

nu era suparat si intristat, cind se vedea intr-o pustietate atita de mare,,

cind avea inaintea ochilor lui stirvuri de oameni aruncate la un loc cu

stirvurile dobitoacelor si necuvintatoarelor, cind vedea ca pamintul

ajunsese mormint obstesc al tuturora ? Nu ! Profetii si to|i dreptii obi$-

nuiesc sa simta durere nu numai pentru ei, ci $i pentru ceilalti oameni.

Dacci ai vrea sa te gindesti, ad vedea ca toti isi vadesc mila aceasta. Vei
auzi pe Isaia ca spune : «Nu ma vefi putea minglia din pricina supa-
uirii fiicei neamului meu» u

, il vei auzi pe Ieremia : «Cine va da apd

capului meu $i ochilor mei izvoare de laciimi ?» 15
; il vei auzi pe Ieze-

chiel : »Vai, Doamne, vei pierde Tu ramd$i}a lui Isiail ?» 16
; vei auzi si

pe Daniel plingind si spunind : «Ne-ai lmputinat mai mult decit toale-

neamurile /» 17
; vei auzi pe Amos : «Pard-fi rau, Doamne, de asta» 18

,• veL

auzi pe Avacum : «Pentiu ce mi-ai ardtat mie osteneli $i dureri ?» 19
; si

iarSsi : «§i vei face pe oameni ca pe pe$tii marii* 20
; iar pe fericitul

Moise il vei auzi zicind : «Daca le vei ierta lor pdcatul, iartd-1 ! Iar de

nu, f>terge-md $i pe mine !» 21
; si iarasi, cind Dumnezeu ii fagaduieste

lui Moise ca are sa-i incredinteze conducerea unui popor mai mare,

spunindu-i : «Lasa-ma sd-i $terg pe oamenii ace$tia $i te voi face pe-

tine neam mare», 22 Moise n-a vrut, ci a socotit ca e mai bine sa ramina.

In fruntea lor ; in sfirsit, dascalul lumii, fericitul Pavel, spune : «A§ ti

dorit sd fiu eu insumi anatema de la Hristos pentru fratii mei, cei de-

un neam cu mine dupd trup» 23
.

Ill

Ati vazut ca dreptilor le e mila de semenii lor ? Ginditi-va acum.

la dreptul Noe ! Ginditi-va cit suferea si cit era apasat de tristete, cind

vedea ca pustietatea se intinde peste tot, cind vedea ca insusi pamin-

tul, plin mai inainte cu multa verdeata si impodobit cu flora, a ajuns

dintr-odata pustiu si gol, ca si cum i s-ar fi tuns toata podoaba ! Asa-

dar, pentru cS era apasat de tristete atit de mare, s-a gindit sa-si usu-

M. Isaia, 22, 4.

15. Icr., P, J.

16. Iez., 9. 8.

17. Dan., 11, 23.

18. Amos, 7, 3.

19. Avac, 1, 3.

20. Avac, 1, 14.

21. Ies., 32, 32.

22. Ics., 32, 10.

23. Horn., 9, 3.
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reze pufin tristetea si s-a pus sa lucreze pamintul. De aceea spune

Scriptura : «§i a inceput Noe a fi om lucrator de pammt si a sddit vie*.

Dar merita sa cercetam dacS acum a fost descoperita vita de vie

sau era mai inainte, de la inceput. Negresit, vita de vie a fost creata

de la inceput, in ziua a sasea, cind «a vdzut Dumnezeu toate cite a fdcut

si iata bune foarte» 2i — cS «s-a odihnit Dumnezeu, spune Scriptura,

in ziua a saptea de toate lucrurile Lui, pe care le-a ldcut» 2S — , numai

ca nu era cunoscuta folosirea vitei de vie. Daca ar fi fost cunoscuta vita

de vie mai inainte si la inceput sau daca s-ar fi stiut fructul ei, apoi

negresit Abel ar fi stropit si cu vin jertfa pe care o adusese. Dar pen-

tru ca nu cunostea folosirea rodului vitei, de aceea nici nu 1-a folosit.

Noe, insa, a fost un om caruia ii placea sa lucreze pamintul j poate ca

a gustat din rodul vitei, a zdf-obit strugurii, a facut vin si a baut. Dar

pentru ca nici el nu gustase pina atunci vin si nici nu vazuse pe altui

bind, de aceea nu stia cit vin trebuie sa.bea si nici cum se cuvine sa

bea ; asa 'ca, din nestiinta s-a imbatat. De altfel cind oamenii au ince-

put sa manince carne, atunci au inceput sa bea si vin. UMa-te, iubite,

lumea paseste incetul cu incetul tot mereu inainte, cS viata incepe sa

se organizeze, ca oamenii, unul cite unul, descopera, cu ajutorul inte-

lepciunii date de Dumnezeu fir-ii omenesti, tot felul de arte si meserii

;

si asa au aparut in lume artele si meseriile. Cel dintii om a descoperit

lucrarea pamintului 26
, altul pastoritul 2l

, altul cresterea vitelor 26
, altul

muzica 29
r
altul lucrarea fierului si a aramei 30

, iar dreptul Noe, cu aju-

torul invataturii sSdite in sufletul lui de Dumnezeu, a descoperit lucra-

rea vitei de vie. «£i a inceput Noe, spune Scriptura, a fi om lucrator de

pamint i ?i a sddit vie si a baut din vin si s-a imbatat*. Ai vazut ca

leacul tristetii, datatorul sanatatii' 31
, nu i-a folosit la nimic, ba 1-a si

vatamat, pentru c5, din nestiinta, a depasit masura ?

Dar poate ca ma vei intreba :

— Pentru ce a mai fost adusa pe lume vita de vie, daca e plina de

atitea rele ?

— Nu grai, omule, tot ce-fi trece prin minte ! Nu e rea vita de

vie, nu e rau vinul, ci bautul de vin peste masura ! Nu vinul da nas-

24. Fac, 1, 31.

25. Fac, 2, 2.

26. Fac, 4, 2.

27. Fac, 4, 2.

28. foe, 4, 20.

29. Fac, 4, 21.

30. Fac, 4, 22.

31. / Tim., 5, 23.
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tere la p&cate plorxfitoare, ci vointa si gindul stricat j lip'sa de mSsurd
pJngfireste folosul pe i'are-1 dS vinul. De aceea Hi arata Scriptura acum
c3 dupa potop s-a folosit vinul, tocmai ca sa stii ca si inainte de folo-

sirea vinului, cind incfi nu se vazuse vinul, si atunci oamenii alune-

caserS in covirsitoarea desfrinare si facusera mari si multe pacate.

Aceasta, pentru ca atunci cind vezi ca se bea vin r sa nu dai toata vina

pe vin, ci pe voin^a stricata a omului, care-1 impinge spre pacat. De
altfel, gindeste-te la ce se intrebuinteaza vinul si cutremura-te, omule !

Prin el se savirseste temeiul bunurilor mintuirii noastre. Cei botezafi

5tiu ce vreau sa spun !

«?i a inceput Noe a fi om lucrdtor de pamint
;
$i a sddit vie $i a bciut

din vin si s-a imbatat si s-a dezgolit in casa sa» 32
.

Cumplit lucru, iubite, cumplit lucru e be^ia ! E in stare sa bete-

jeasca simturile, sa intunece mintea ! Face mort si fara de putere pe

omul inzestrat cu ratiune, pe omul care a primit stapinirea peste toate,

il doboara la pamint, legindu-1 cu lanturi de nedezlegat. Dar mai bine

spus omul beat e mai rau decit un mort. Omul mort nu poate face nici

r3u, nici bine ; omul beat, msa, bine nu poate face, ci numai rau
;
face

de ris pe toti : si pe femeie si pe copif si chiar pe slugi. Prietenii se

ascund si se rusineaza, gindindu-se la rusinea lui ,- dusmanii se bucura,

isi bat joe de el, il blestema si aproape ca-i spun aceste cuvinte : «Tre-

buie. oare, sa mai traiascS ? Vita! Porcul!». $i rostesc si alte cuvinte

mai grele ca acesitea. Betivii sint intr-o stare mai rea decit cei care

se intorc din batalii cu miinile minjite de singe si purtati pe sus. Pro-

babil cS pe aceia multimea ii lauda din pricina trofeelor, a victoriilor,

a r3nilor si a loviturilor de moarte primite ; pe betivi, insa, ii neferi-

cesc, ii numesc ticaiosi si-i blestema in fel si fel de chipuri. Poate fi,

oare. om mai ticaios ca betivul, care e mereu cu capul ametit de bau-

tura, care toarna vin in el in fiecare zi, de-si strica judecata gindu-

rilor ? De aceea un b3rbat intelept sfStuia, zicind : «Temeiul viefii omu-

lui este piinea si apa si haina si casa, ca sd-i acopere urifenia» 33
; pen-

tru ca omul, atunci cind se imbata, sa nu se arate, sa nu fie irazut de

lume, ci sa stea "in casa lui, ca sa nu ajunga de risul tuturora si sa

fie temei de uritenie.

«§i a inceput Noe sd fie om lucrdtor de pamint ; si a sddit vie si a

bdut vin si s-a imbdtaU.

32. For. ,.9, 20—21.
33. //)/. Sir.. 29, 24.
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IV

Cuvintul betie, iubite, nu este Intrebuintat totdeauna, !n SfinU

Scriptura, ca sS arate betia, ci uneori ca s8 arate ?i salurarea. Asa ca

se poate spune despro dreptul Noe ca s-a imbatat, nu din pricina ca

era nemfrint, ci din pricina ca a baut pina s-a sSturat. AscultS ca Da-

vid spune : «Se vor imbata din grasimea casei Tale* 34
, in loc de : «Se

vor satura» 35
. De altfel cei carora le place s& bea nu se satura nicio-

data, ci cu cit toarna in ei mai mult vin cu atit ard mai mult de seto,

iar bautul le intretine necontenit setea ,• placerea li se pierde, setea le

e nepotolitS ,- si ajunsi robii bauturii, cad in prapastia betiei.

«§i a sadit vie, spune Scriptura, $i a baut din vin ?i s-a imbatut

si s-a dezgolit in casa lui».

Vezi ca Noe nu s-a imbatat undeva afara, ci in casa lui. De aeccM

Dumnezeiasca Scriptura scrie : «Ia casa Jui», tocmai pentru ca sti vi"/i

din cele ce vor urma cit de mare e rautatea celui ce a vadit goliciimc.i

lui Noe.

«$i a vazut, spune Scriptura, Ham, tatal lui Canaan, goliciunca t(t-

talui lor si iesind afara a spus celor doi iratf ai lui» 36
.

Poate ca daca mai erau si altf oameni, Ham le-ar fi vestit si ace-

lora uritenia tatalui lui ! Atit de mare era rautatea lui ! De aceea ca

sa stii ca voinfa lui era stricata de la inceput, Scriptura n-a spus atit,

ca Ham a vazut goliciunea tatalui lui.

— Dar ce ?

— «$i a vazut Ham, tatal lui Canaan».

Te intreb : pentru ce Scriptura pomeneste si adci numele lui Ca-

naan, fiul lui Ham ? Ca sS afli ca era um neinfrinat, un desfrinat. Acelasi

gind care il impinsese sa faca copii pe vremea cumplita a potopului

1-a impins si acum sa facS de ocara pe tatal lui.

«§i iesind afara a spus celor doi frap ai lui».

Vezi, iubite, din aceste cuvinte ca rautatea nu sta in firea omu-

lui, ci in gindul lui, in vointa lui, in libt ra sa voie. lata ceilalti doi

frati ! Erau de aceeasi fire cu el, au avut acelasi tata, au avut aceeasi

mama, au avut parte de aceeasi crestere, dar n-au avut acelasi gind si

aceeasi vointS ! Unul s-a indreptat spre pacat, ceilalti au dat tatalui

cinstea cuvenitS. Poate c3 Ham a spus fratilor sai ca sa-si bata joe si

sa rida de uritenia tatalui s3u.

34. Ps., 35, 8.

35. Trudut-atoril Hibliei noastre nsn au ^1 Inidus.

36. Fac, 9, 22-23.

24 — srintul loiin tiurft de Aur
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— §i-a batut Joe, ml s-ar putea spune, pentru ca nu auzise pe in-

teleptul care spune : «Nu te m&ri Intru necinstea tatdlui tdu» 37
.

— Bine ! Dar fratii ceilalti nu s-au purtat asa !

— Dar cum ?

— Cind au auzit aceasta,

«Sim $i Iaiet, lulnd o haina, au pus-o pe cei doi umeri ai lor 5/

s-au dus cu spatele Inainte $i au acoperit goliciunea tatdlui lor ; ?i fe-

tele lor cdutau inapoi ?i n-au vdzut goliciunea tatdlui lor» 38
.

Ai vazut sufletul nobil al aces-tor copii ? Unul a trimbitat goliciu-

nea tatalui lor, iar ceilalti nici n-au vrut s-o vada ; au mers cu spatele

$i s-au dus s§ acopere goliciunea latalui lor. Pe linga sufletul lor no-
bil, uiia-te si la bunatatea lor. Nu 1-au tinut de rau pe fratele lor, nu
1-au bStut, ci, cind au auzit, au facut un singur lucru : sa acopere re-

pede pe tatal lor si sa cinsteasca pe parintele lor.

«£i lefele lor cdutau inapoi $i n-au vdzut goliciunea tatdlui lor».

Mare a fost evlavia acestor fii ! $i asta o vedem nu numai de acolo
ca au acoperit pe tatal lor, ci si de acolo ca n-au vrut sS-i vada goli-

ciunea.

S3 invatam, deci, si de aici, sa cistigam si de la unii si de la ce-

lalalt; pe cei doi frati sa-i imitam, iar de fapta celuilalt sa fugim. Daca
eel care a trimbitiat goliciunea tatalui sau a cazut sub blestem, a pier-

dut cinstea pe care o aveau fratii lui si a fost osindit sa fie rob, chiar

daca nu el, urmasii lui, oe nu vor p^ti cei care trimbiteaza pacatele

fratilor lor, care nu numai ca nu le acopera, ci le fac chiar mai mari si

cu asta savirsesc multe pacate ? Cind trimbitezi pacatele fratelui tau,

il faci poate nu numai mai nerusiruat si mai trindav de a se intoarce

la virtute, dar ii faci mai trindavi si pe cei care te aud si-i impingi spre

nebuneascS mindrie. Nu numai atit ! Mai faci sa fie hulit si Dumne-
zeu ! $i stie toata lumea cita pedeapsa vine peste cei care ajung altora

pricina de poticnire. Sa fugim, dar, rogu-va, de fapta lui Ham si sa
urm3m sfiala aratata de cei doi frati intelepti fata de goliciunea ta-

talui lor. Asa, vom cauta sa acoperim pacatele fratilor nostri, nu ca
sfi-i indemnam spre trindavie, ci ca mai cu seanm prin asta sa le dam
mai mult prilej de a sc3pa repede de vatamarea adusa de paoate si de

d se intoarce pe calea virtutii. Dupa cum lipsa de multi martori ne ajuta

sS ne departam mai usor de pacatele noastre, daca sintem cu mintea
treazS, tot asa cu greu ne desprindem de pacate, cind pierdem rusinea

37. Inf. Sir., 3, 10.

38. Fac, 9, 23.
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si stlm cfi toatfi lumea cunoaste faptele rele sfivlr$ite de nol i
atunci

c3dem In adinc si, trasi in Jos de nenumarate valuri, cu greu putem srt

ne mai ridicam ,• si odatS cazutf in dezn&dejde, intoarcerea ne e zS-

gSzuit3.

V

De aceea sa nu trimbitam, vS rog, pacatele semenilor nostri
;

iar

cind le aflSm de la altii, s3 nu ne gr3bim sa le vedem goliciunea i ci,

intocmai ca si acesti fii cu suflet mare, sa le ascundem, sa le acoperim

pacatele ; sa ne straduim sa indreptam, cu sfaturi si indemnuri, pe cei

cazuti in pacate, vorbindu-le "despre maretia iubirii de oameni a hi I

Dumnezeu, despre covirsitoarea Lui bunatate si despre nemasuratu I.ui

milostivire, ca sa ne bucuram de mai mare binecuvintare decit oi do

la Dumnezeul universului, Care vrea «ca tofi oamenii sa se mlntuinscd

si la cunostinfa adevdrului sa. vind» 39
, Care nu vrea «moartca pr/rrt/o-

sului, ci sa se tntoarca si sa fie viu» i0
.

«§i goliciunea tatdlui lor n-au vdzut-o».

lata ca acesti doi fii de la inceput, luind-o inainte, au implinit, prin

legea sadita in firea lor de Dumnezeu, cele legiuite in legea scrisS, daUl

spre invatatura neamului omenesc. Si ceea ce spunea legea : «Cinstestc

pe tatdl tdu si pe mama ta, ca sd-fi fie \ie bine» 41
,• si : *Cel ce va

grdi de idu pe tatdl sdu si pe mama sa, cu moarte sd moaid» 42
,
aceea

au implinit-o ei cu fapta. Ai vazut ca firea noastra omeneasca avea

mai dinainte indestulatoare invatatura ?

«£i s-a trezit Noe din vin si a cunoscut cite i-a fdcut lui tiul lui

eel mai tinar» 43
.

«$i s-a tiezit», spune Scriptura. Sa auda cit de mare este aceaslii

alunecare cei care zi si noapte benchetuiesc, ca sa fuga de vat&marea

adusa de betie.

«S-a trezitn.

— Ce inseamna : «S-a trezit* ?

— Scriptura vrea s8 spuna prin aceste cuvinte ceea ce obisnuini

noi sa spunem despre un indracit care isi vine in sine, cind scapa de

tirania demonului.

Intr-adevar betia este o indr&cire de buna voie. Betia intunec8

mintea mai cumplit decit indracirea si lipseste pe omul beat de orice

39. I Tim., 2, 4.

40. /ez., 18, 23.

41. /<??., 20, 12.

42. /e?„ 21, 16.

4:i. Fac, 9, 24.
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judecatS. Adesoori rind vedem pe un IndrScit avem miia de el, su-

ferim peiitru el si-i arStam multa simpatie ,• cu betivul, insS, ne pur-

tam ru totul altfel i ne revoltfim, ne suparam, il blestemam in fel si

chip. Pentru ce ? Pentru cS un om chinuit de demonul eel rau face far5

voia lui ceea ce face ; merita iertare fie de izbeste cu picioarele, fie

de-si sfisie hainele, fie de rosteste cuvinte de rusine , betivul, insa, nu
merita iertare pentru ceea ce face ; este invinuit cumplit si de rude si

d<> prieteni si de vecini, de to|i, pentru ca de buna voie a ajuns asa

de rau, pentru ca de buna vole s-a dat in miinile betiei. Spun asta, nu
i a sa invinovatesc pe Noe ; ca multe sint pricinile care ii dau iertare

;

$i pe linga toate celelalte, aceea ca niciodata nu s-a mai imbatat ; do-

vada cea mai mare este ca si pacatul acesta nu 1-a savirsit din slabi-

ciune, ci din nestiinta. Daca 1-ar fi facut din slSbiciune, ar fi trebuit

Stl se mai imbete ,• dar n-a mai facut-o. DacS s-ar mai fi imbatat, Scrip-

tura n-ar fi tacut, ci ne-ar fi spus. Ca unul este scopul, unul este telul

Dumnezeiestii Scripturi : sa nu lase deoparte nimic din cele ce se-ntim-

pia dreptilor, ci sa ne spuna adevarui. Scriptura nu se pleaca invidiei,

ca sa treaca cu vederea virtutile dreptilor, si nici dorul de partinire

n-o indeamna sa le acopere pacatele ; dimpotriva, ne pune in fata toate

faptele lor, ca sa ne fie pilda si invatatura ; pentru ca atunci cind, din

pricina slabiciunii, cadem in vreun pacat, sa ne intarim sa nu mai ca-

dem iarasi in el. Nu-i atit de cumplit sa pacatuim ; cumplit este cind

continuam sa pacatuim. Nu te uita, dar, la aceea ca dreptul Noe s-a

imbatat, ci la aceea ca n-a mai facut a doua oara asta. Gindeste-mi-te

acum la cei care se imbata in fiecare zi, care aproape ca mor in fie-

care zi. Chiar cind se trezesc din betie, nici atunci nu fug de prapadul

ce-1 aduce peste ei betia, ci se imbata mai departe ca si cum ar face

cine stie ce fapta de curaj.

Sa ne mai gindim iarasi si la aceea ca dreptul Noe, daca s-a im-

batat, s-a imbatat din nestiinta, din pricina ca nu stia cit trebuia sa

bea ; toiusi era drept si facuse multe fapte bune, care-i puteau acoperi

pScatul savirsit. Dar, te intreb eu, ce mingiiere mai putem avea noi,

cind pe linga celelalte mii si mii de patimi care ne asalteaza, ne mai
cufundam si in betie ? Cine

/
ne va invrednici de iertare, cind nici in-

sasi viata nu ne intelepteste ?

«£i s-a frezi^ Noe din vin $i a cunoscut cite i-a facut lui iiul sdu
eel mai tlnar».

— De undo a cunoscut ?
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-- Poate c& i-au spus col dol frati i
nu rd srt ptrasefi pe fratele lor,

ci ca sa-i arate cum s-au petrecut lucrurile, pentru ca aoela sd pri-

meascS un leac potrivit ranii.

' «£;' a cunoscut Noe, spune Scripture, cite i-a fticut lui fiul sau col

mni tinar ».

— Ce inseamna : *Cite i-a fdcut lui» ?

— Inseamna ca i-a facut un rSu mare, de nesuferit. Gindeste-to

ca Ham a vazut goliciunea 'tatalui sau inauntru, in casa ,• ca ar fi Irc-

buit sa-1 acopere ; dar el a iesit afara si a trimbitat-o ; si-a bSlut joe

si a ris de tatal sau cit a putut si a vrut sa faca partasi cjindului siiu

celui rau si pe fra|ii lui ; daca avea de gind sa le spuna lor, ar fi tn<-

buit sa-i cheme in casa si acolo sa le vorbeasca de goliciunea t<il<1lui

lor ,• dar el a iesit afara si le-a spus ; daca ar fi fost si alti oameni acolo,

apoi si pe ei i-ar fi facut martori rusinii tatalui lui. De aceea Scriptui.i

spune : «cite i-a facut* ; adica a adus ocara tatalui sau, a uitat do cln-

stea pe care o datoreaza copiii parintilor, a trimbi^at pacatul si a v
i
lit

sa atraga si pe fratii lui, ca sa-i faca si pe ei partasi ocarii.

«Cite i-a facut lui fiul sau eel mai tinar*.

Si nu era Ham fiul eel mai tinar ,• era al doilea, mai in virsta deril

Iafet ; dar chiar daca era mai in virsta decit Iafet, totusi cu vointa si

cu gindirea era mai tinar ; usurinta 1-a facut sa cada. Pentru ca n-a

voit sa ramina in grani^ele sale firesti, a pierdut cinstea data lui de

fire. $i dupS cum Ham a pierdut prin rautatea vointei si gindului lui

ceea ce avea de la fire, tot asa Iafet a primit prin vointa si gindul lui

eel bun ceea ce nu avea de la fire.

VI

Ai vazut ca nu se gaseste nimic scris la intimplare si fara rosl in

Dumnezeiasca Scriptura ?

«Cite i-a facut lui fiul sau eel mai tinar. $i a zis : «Blestemat sa

fie Canaan copilul ;
sa fie sluga fratflor lui» 44

.

lata am ajuns la intrebarea pe care si-o pun multi. Cci pe multi

ii auzi spunind : «Pentru ce a blestemat copilul, cind tatal a pScaluit,

cind tatal a trimbitat goliciunea ?». De aceea, va rog, ascultati-ma cu

alentie, ca s§ primiti rSspuns la aceastS intrebare. VS voi spune ceea

ce-mi va da harul lui Dumnezeu spre folosul vostru.

«$i a zis : «Blcstemat sa fie Canaan copilul
; sa fie sluga fratilor

lui».

44. Far., 9, 24- 2
r
>.
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Nu fdnl rost, nlcl la Intlmplare a pomenit Scriptura de Canaan, ci

pentru o pricing ascunsfi. Nae n-a vrut s3-l mustre pe Ham pentru pa-

ratul sSvir§it si pentru ocara pe care i-a adus-o, ca sS nu fie vStamata
binecuvintarea lui Dumnezeu. Ca «Dumnezeu, spune Scriptura, a bine-

cuvintat pe JVoe cind a iesit din corabie si pe fiii lui» 45
. Deci Noe, ca

sa nu para ca blestema pe eel care primise odata binecuvintarea lui

Dumnezeu, blestemS pe fiul aceluia.

— Da, mi se poate spune, raspunsul acesta arata ca nu 1-a bles-

temat pe Ham, pentru >c3 acesta fusese binecuvintat de Dumnezeu ! Dar
pentru ce e pedepsit fiul pentru pacatul tatalui ?

— Nici asta nu s-a facut fSra rost. Ham n-a fost pedepsit mai putin

decit fiul lui, nici n-a simtit mai putin durerea pedepsei. Stiti doar, stiti

cS adeseori parintii se roaga sa fie pedepsitl ei in locul fiilor lor ,• stiti

c3 parintii sint pedepsiti mai greu, cind vad pe copiii lor pedepsiti, decit

atunci cind ar fi ei insisi pedepsiti. Deci a fost pedepsit copilul lui Ham,
ca tatai sa sufere mai mare durere din pricina dragostei sale parin-

testi pentru copil, ca binecuvintarea lui Dumnezeu sa rSmiina intreaga

•fi ca fiul, care a fost blestemat, sa ispaseasca prin asta propriile lui

p3cate. Da, acum este blestemat pentru pacatul tatalui sau, totusi se

tntelege ca pedeapsa aceasta este si pentru pacatele lui proprii. N-a
fost blestemat numai pentru pacatul tatalui sau, ci sji pentru ca prin

el s3 primeascS tatal lui o mai mare pedeapsa. ca nici parintii nu sint

pedepsiti pentru pacatele copiilor, nici copiii pentru pacatele parintilor,

ci fiecare raspunde pentru pacatele lui, aceasta o spun profetii in mul-
te locuri. De pilda cind spun : «Celui ce a mincat aguridd i se vor

strepczi dintii» 46
; si : *Suiletul celui ce pacatuieste, acela va

muri» 47
; si iarasi : «Sd nu tie omoTifi parintii pentru copii, nici copiii

pentru pdrinfi» 48
. Va rog, dar, ca nimeni din voi, cind nu cunoaste

scopul Dumnezeiestii Scripturi, sa nu indrazneasca sa huleasca cele

scrise in ea, ci sa primeasca cu suflet intelegator cele spuse, sa se mi-

nuneze de preciziunea celor scrise in Dumnezeiasca Scriptura si sa se

gindeasca ce r3u mare e pacatul. lata, intrind pacatul intr-un frate,

care a avut aceeasi mama, care a iesit din acelasi pintece ca si ceilalti

doi, pacatul 1-a facut rob, i-a luat libertatea si 1-a supus celorlalti. Pa-

catul a pus inceput robiei. Inainte nu se abatuse asupra lumii nenoro-

cirea aceasta ,• oamenii nu se molesisera atita, ca sa aiba nevoie sa

45. Fac, 9, 1.

46. ler., 31, 30.

47. Icz., 18, 20
4H. Dcut., 24, 16.
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fie slujiti de altii ; fiecare se slujea singur ; totji oamenii erau de ace-

easi cinste si nu era deosebire intre ei. Dar cind a intrat pacatul, s-a

pierdut libertatea, s-a stricat vrednicia naturala a omului si a venit

pe lume robia, ca robia sa fie omenilor un permanent dascal si o con-

tinua invataturS, sa-i invete sa fug& de robia pacatului si sa se in-

toarca la libertatea data de virtute. $i robul si stSpinul pot, daca vor,

avea de aici mare folos ,• robul s3 se gindeascS, ca a ajuns rob, pentru

ca Ham a alunecat spre o atit de mare nerusihare ; stapinul sa se gin-

deascS, iarasi, ca robia n-a venit pe lume pentru alta pricina decit pen-

tru aceea ca Ham a avut vointa rea, si ca vointa aceasta 1-a facut sa

piardS cinstea ce-o avea impreunS cu fratii sai.

VII

Dar daca sintem cu mintea treaza, nu ne pat vatama cu nimic ne-

norocirile venite peste noi din pricina pacatelor stramosilor nostri. Ele

ramin numai niste nume. Cel dintii-zidit, din pricina calcarii de po-

runca, a adus pe pamint moartea si o viata chinuita si plina de dureri

,

Ham a adus robia. DupS venirea Stapinului Hristos, insa, putem, daca

vrem, sa facem ca aceste rele sa fie numai niste simple nume. Acum
moartea nu mai este moarte ; este numai un nume ; dar, mai bine spus,

chiar numele a pierit. Acum nu mai numim moarte moartea, ci ador-

mire si somn. De aceea Insusi Hristos spunea : «Lazai, piietenul nostiu,

a adormit» 49
; iar Pavel, in Epistola catre Tesaloniceni, spune : «de-

spie cei ce au adormit, nu vreau sa. nu stitf vol, hattloi» 50
. Robia, la

(ei, este tot un nume. E rob acela care pacatuieste. Ca Hristos, la ve-

nirea Lui, a desfiintat si robia, si ea a ramas numai un nume ; dar, mai

bine spus, ca a f&cut sa-i piara si numele. O spune Pavel ! Asculta : «Iar

cei care au stapini credinciosi sd nu-i disprefuiascd, sub cuvlnt ca slnt

fra{.i» 51
. Vezi ca, odata cu venirea virtutii, virtutea a facut frafi pe cei

care mai inainte erau robi.

«§i sd lie Canaan copilul slugd fraplor lui» 52
.

«Pentru ca nu te-ai folosit cum trebuie de cinstea pe care o aveai,

ii spune Noe lui Ham, nici n-ai voit binele ce ti-1 dadea cinstea ce o

aveai impreuna cu fratii tai, de aceea vreau ca sa te intelepteasca

robia».

49. loan, 11, 11.

50. J Tes., 4, 13
51. / Tim., 6, 2.

52. Fac, 9, 25.
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Aceasta s-a intimplat la inceput si cu femeia. Era de aceeasi cinste

cu barbatul ; dar pentru ca nu s-a folosit bine de cinstea data, de aceea

i s-a luat puterea si a auzit : «Cafre barbatul tail intoarcerea ta $i el

te va stdpini» 53
. «Pentru ca n-ai stiut sa. te folosesti bkie de condu-

cerea ce Ji-am dat-o, ii spune Dumnezeu, invata sa fii condusa bine

decit sS conduci rau».

Asa si acum ,• Ham primeste pedeapsa, ca sS se in^elepteasca ; si

sufera prin fiul sau pedeapsa, ca,sa cunosti ca, chiar daca atunci Ham
era batrin, totusi pentru ca pedeapsa a trecut asupra fiului isau, el a

dus o viaJS amara si plina de dureri, gindindu-se c3 chiar dupa moartea

lui copilul sau va continua sa sufere pentru fapta savirsita de el. Ca
si copilul acesta era rau prin el insusi si ca si toti urmasii lui au fost

niste ticalosi si au inclinat spre pacat, asculta ca o spune Scriptura in

chip de Western : «Tatal tuu Amoreu $i mama ta din saminfa lui Ca-

naan 54
; si iara$i un alt profet ii ocaraste : &Saminia lui Canaan $i nu

a lui Iuda» 5\

Dar, dupa blestemul pe care 1-a primit eel ce a trimbitat goliciu-

nea t italui sau, se cade sa auzim de ce raspiati s-au invrednicit cei care

au de t tatalui atita cinste si respect.

«Si a zis,: «Binecuvintat sa tie Dumnezul lui Sim ; si-i va ii Ca-

naan sluga» 56
.

Poate cS va spune cineva :

—
- Dar asta nu-i o binecuvintare a lui Sim.

— Dimpotriva, e o foarte mare binecuvintare. Cind Dumnezeu este

binecuvintat de oameni si I se aduc multumiri, atunci Dumnezeu re-

varsa mai din belsug binecuvintarea Sa peste cei de care e binecu-

vintat. Binecuvintind, deci, pe Dumnezeu, Noe 1-a fScut pe Dumnezeu
dator cu o si mai mare binecuvintare si pricina unei mai mari rasplati

pentru Sim, pe care nu i-ar fi putut-o da, daca 1-ar fi binecuvintat el.

DupS cum cind Dumnezeu este binecuvintat din pricina noastra, Dum-
nezeu ne invredniceste de multa Lui bunavointa, tat asa cind altii II

hulesc pe Dumnezeu din pricina noastra, ne atragem mai mare osinda,

pentru ca noi sintem pricina hulirii lui Dumnezeu. Sa ne sirguim, dar,

va rog, sa traim in asa chip si sa facem atitea fapte de virtute, ca aceia

care ne vad sa inalte imtie de binecuvintare Stapinului Dumnezeu. Dum-
nezeu, fiind bun si iubitor de oameni, vrea sa fie slavit de noi, nu pen-

53. Fac, 3, 16.

54. fez., 16, 3.

55. Sus., 56.

56. Fac, 9, 25.
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tru ca aceasta ar adauga ceva la slava Sa — ca El ,n-are nevoie de

nimic — , ci ca sa-I dam noi prilej ca sa meritam sa ne faca si mai mult

bine.

«Binecuvintat sa fie Domnul Dumnezeul lui Sim ; si-i va ii Canaan
sluga».

Ai yazut ca pedeapsa pe care o da un tata este inteleptire mai mult

decit pedeapsa ? Noe era tata si un tata care-si iubea copiii ; de aceea

nici nu voia atit sa dea o pedeapsa meritata, cit voia sa curme pentru

viitor raul. De aceea spune : «Te osindesc la robie, ca sa-fi aduci aminte

necontenit de pacatul savirsit !».

Apoi Noe spune mai departe :

«Inmulteascd Dumnezeu pe Iafet si sa 4ocuiasca in lacasurile lui

Sim ; $i sa-i fie Canaan sluga» 57
.

Foarte mare este iarasi si binecuvintarea aceasta
;
poate are ascunsa

in ea comoara.

«Inmulteasca, spune Noe, Dumnezeu pe Iafet».

Nu gresesti daca spui ca binecuvintarile dreptuiui Noe sint o profe-

tie. Daca tatal sau nu i-a pus la intimplare si fara rost numele Noe, ci ca

prin numele dat lui sa prooroceasca potopul ce avea sa fie, apoi, cu mult

mai mult, dreptul Noe n-a facut aceste binecuvintari in zadar si fara

rost. Prin binecuvintarea lui Sim si Iafet, Noe a vrut sa arate chemarea
celor doua popoare. Prin binecuvintarea lui Sim a aratat chemarea iu-

deilor — ca din el a iesit patriarhul Avraam si neamul iudeilor — , iar

prin binecuvintarea lui Iafet, chemarea neamurilor. Lucrul acesta vrea

sa-1 spuna binecuvintarea data de Noe celor doi fii ai sai : «lnmulteasca

Dumnezeu pe Iafet si sa locuiasca in lacasurile lui Sim». Si vedem ca

aceasta s-a intimplat cu neamurile. Prin cuvintul «inmulteascd» a aratat

pe toate neamurile ; iar prin cuvintele : «sa locuiasca in lacasurile lui

Sim», arata ca neamurile se vor bucura de cele pregatite si fagaduite

iudeilor.

«Si sa-i tie Canaan sluga».

VIII

Ai vazut ce rasplata au primit cei doi fii pentru purtarea lor fru-

moasa si la ce necinste a fost osindit celalalt pentru nerusinarea lui ?

Sa avem inscrise necontenit in mintea noastra pe acestea toate, ca

sa putem fi urmatorii si rivnitorii celor doi frati §i sa fugim si de gin-

dul eel rau al celuilalt frate si de nerusinarea lui.

57. Fac, 9, 26.
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«$i a trait, spune Scriptura, Noe dupa potop tiei sute cincizeci de

ani. $i au iost toate zilele lui Noe noua sute cincizeci de ani ; si a mu-
rit» 5S

.

Sa nu socotesti ca Dumnezeiasca Scriptura a insemnat fara rost

anil lui Noe, ci ca sa vezi si de aici infrmarea dreptului Noe ; ca Noe
nici dupa ce s-a bucurat de atita linlste si tihna, ca a trait dupa ce a

iesit din corabie un atit de mare numar de ani, totusi n-a vrut sa mai

faca copii ; Scriptura nici n-a amintit ca a avut al|i copii, in afara de

cei trei. De la Noe du-te cu mintea iarasi la marea neinfrinare a lui

Ham ; el nu s-a cumintit nici cind a vazut ca fatal lui este atit de in-

frinat, ci a facut cu totul dimpotriva. De aceea au si fost, pe buna drep-

tate, pedepsiti la robie cei din neamul lui, ca sa se puna friu vointei

celei rele.

Dumnezeiasca Scriptura istoriseste apoi mai departe despre cei

nascufi din fiii lui Noe si zice :

«Ham a ndscut pe Hus» ; si iarasi : «Hus a nascut pe Nevrod. Acesta

a inceput a ii uria$ pe pamint. Acesta era urias vindtor inaintea Dom-
nului» 59

.

Unii spun «impotriva Domnului» in loc de : «inaintea Domnului» ,

•dar eu nu socot ca Dumnezeiasca Scriptura a vrut sa spuna lucrul acesta,

ci ca Nevrod era puternic si Ariteaz. Cuvintele «inaintea lui Dumne-
zeu» vor sa spuna sau ca Nevrod a fost adus de Dumnezeu, sau ca a

primit binecuvintare de la Dumnezeu, sau ca Dumnezeu avea sa fie

admirat datorita lui Nevrod, ca a adus si a aratat pe pamint un astfel

de om. Dar si el, mergind iarasi pe urma inaintasului lui, nu s-a folosit

cum trebuie de insusirile firii si a descoperit un alt fel de robie : a in-

cercat sa ajunga conducator si imparat. Ca nu poate fi nicicind impa-

rat, daca nu sint supusi. Imparatia pare a fi libertate ,• dar este cea mai

cumplita robie cu chip de libertate, intrucit stapineste si pe cei liberi.

Uita-te acum cite face lacomia ! Uita-te ca puterea trupeasca a lui

Nevrod nu ramine in hotarele ei proprii, ci doreste totdeauna mai mult,

doreste si slava. Nu i-a supus pe oameni ca sS-i apere el pe oameni, ci

•ca oamenii sS zideasca orase si sa supuna pe dusmapi.

«De acolo, spune Scriptura, din pdmintul acela, a iesit Asur si a

zidit Ninevi» 60
.

58. Fac, 9, 27—28.
59. Fac, 10, 6, 8, 9.

60. Fac, 10, 11.
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Vezi-mi iarasi si din aceste cuvinte ca pacatele maintainor nostri

nu aduc nici o vatamare firii noastre. Ninevitenii acestia, care, prin

pocainta lor, au atras asupra-le iubirea de oameni a lui Dumnezeu si

au schimbat hotarirea Stapinului, acestia au avut mai intii stramos pe

Ham, eel care a batjocorit pe tatal sau ; apoi.au avut stramospe Ne-

vrod, om tiran si mindru, care a avut de urmas pe Asur. Se spune ca

au fost poate printre ei ?i altii rai §i strica^i, care au dus o via|a urita

$i pacatoasa, care s-au dedat la betii, la ris, la petreceri $i vorbe pline

de ru§ine ; dar pentru ca ninevitenii s-au hotarit sa se pocaiasca cu ade-

varat, pacatele stramosilor nu i-au vatamat cu nimic ; dimpotriva, au

atras asupra lor atit de mult ajutorul eel de sus, ca pina azi se cinta

fapta pocain|ei lor.

Sa mergem, dar, si noi pe urmele ninevitenilbr. Sa stim ca nici pa-

catele stramosilor nu ne vatama, daca voim sa fim cu mintea treaza,

dar nici virtutea lor nu ne poate fi de folos, daca ne trindavim ; sa ne

straduim mult sa facem fapte de virtute si sa avem vointa, plina de

intelepciune, ca sa ne bucuxam de binecuvintarea lui Sim si Iafet si sa

scapam de blestemul si robia venita peste Ham. Sa fim liberi, sa nu

ajungem robi pacatului ; sa dobindim adevarata libertate, ca sa avem
parte de bunatatile cele nespuse, cu harul si cu iubirea de oameni a

Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfintul

Duh, slava, putere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.
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«Si era tot pamintul o buza
si un glas in tofi» 1

\
I

lata am ajuns la sfirsitul sfintului post de pattruzeci de zile ; am
terminat boga^ia postului si cu harul lui Dumnezeu am ajuns la liman.

Asta, insa, sa nu ne faca sa ne trindavim, ci sa ne sirguim si sa prive-

gliem inca si mai mult. Pentru ca si corabierii, dupa ce au strabatut ne-

numarate mari, cu pinzele intinse si cu corabia plina pina sus de mar-

furi, isi dau mai multa osteneala si au mai multa grija, atunci mai cu

seama, cind e vorba sa intre in port, ca nu cumva sa izbeasca corabia

de vreo stinca si sa faca nefolositoare toata munca lor de mai inainte.

Tot asa fac si alergatorii in stadion ; atunci alearga mai iute, cind ajung

la sfirsitul cursei, ca sa ajunga la tints si sa dobindeasca premiul. Atle-

|ii, apoi, dupa nenumarate lupte si victorii lupta mai cu indirjire cind

se da lupta pentru cununa, ca sa piece incununati din stadion. Asadar

dupa cum corabierii, alergatorii si atletii isi maresc straduin^a si lua-

rea aminte atunci cind ajung la sfirsit, tot asa se cade sa facem si noi,

pentru ca am ajuns si noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, in saptamina

mare. Acum mai cu seama sa postim mai mult, sa ne rugarxi cu mai

multa tarie, sa ne marturisim din inima pacatele, Sci facem fapte bune,

sa dam bogate milostenii, sa fim buni si blinzi, sa facem orice fapta de

virtute, pentru ca, ajungind in ziua invierii cu aceste fapte bune, s3 ne

bucuram de darnicia Stapinului. Numim saptamina aceasta saptamina

mare, nu pentru ca zilele ei au mai multe ceasuri, ca sint alte sapta-

mini in care zilele sint mai lungi, nici pentru ca are mai multe zile, ca-

si aceasta are acelasi numar de zile ca si toate celelalte saptamini.

—
- Atunci pentru ce numim saptamina aceasta saptamina mare ?

— Pentru ca mari si nespuse sint bunatat/ile care ne stau in fata

in aceas-ta saptamina. In saptamina aceasta razboiul eel de veacuri s-a

sfirsit, moartea s-a stins, blestemul a pierit, tirania diavolului s-a sur-

l. Fac, 11, 1.
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pat, armele lui s-au sfarimat, Dumnezeu cu oamenii s-a impacat, cerul

s-a deschis, oamenii s-au amestecat cu ingerii, cele despartite s-au unit,

zidul s-a luat, incuietorile s-au zdrobit, Dumnezeul pacii a impacat pe

cele de sus cu cele de pe pamint. Asadar pentru aceasta numim noi

saptamina de acum saptamina mare, pentru ca in ea ne-a daruit Sta-

pinul daruri foarte bogate. Asta e pricina ca multi in saptamina asta i$i

inaspresc postul, prelungesc privegherile sfinte si fac multe milostenii,

aratind, prin cele ce fac, cinstea pe care o dau acestei saptamini. Daca

Stapinul ne-a daruit in ea bunatati atit de mari, nu se cuvine, oare, ca

$i noi sa-I aratam, ch ce putem, cinste si respect ? Chiar si imparatii,

prin hotaririle ce le dau, isi arata si ei respectul pentru aceste sfinte

zile : poruncesc sa fie suspendate toate treburile publice, sa se inchida

tribunalele, sa fie oprite pricinile si procesele, pentru ca toata lumea s<i

se poata grabi, in liniste si tihna, spre savirsirea faptelor duhovnicesti.

$i nu numai atit ! Imparafii mai fac si un alt dar : libereaza pe cei in-

chlsi in temnite si imita, dupa omeneasca lor putere, pe Stapinul lor.

Ca spun ei : «Dupa cum Stapinul nostru ne-a slobozit din temnita cum-

plita a pacatelor si ne-a daruit nenumarate bunatati, tot asa se cuvine

ca si noi sa fim, pe cit putem, imitatorii iubirii de oameni a Stapinului».

Vedeti ca fiecare din noi isi arata, prin tot ce face, cinstea si resper-

iul, pe care il poarta zilelor acestea, care ne-au adus bunatati atit de

mari ? De aceea, va rog, acum mai mult decit oricind, sa alungafi de

la voi orice gind lumesc, si sa aveti curat $i treaz ochiul mintii voas-

"tre. Asa sa veniti aici ! Nimeni din cei ce vin la biserica sa nu tirasca

cu el grijile lumesti, pentru ca atunci cind se intoarce acasa, sa ia cu

el rSsplata vrednica de ostenelile sale.

Haide, asadar, sa va intind obisnuita masa si sa ospatez dragostea

voastra cu cuvintele citite de curind ale fericitului Moise ; sa vi le

pun in fa{a si sa va arat preciziunea Dumnezeiestii Scripturi.

Dupa ce Scriptura a terminat de istorisit via^a lui Noe, incepe ge-

nealogia urmasilor lui Sim si zice :

«S-au nascut ?i lui Sim $i jhsusj tatalui tuturor fiilor lui Ever, fra-

telui lui Iafet, fiului celui mai mare» 2
.

Apoi dupa ce a facut catalogul numelor, Scriptura zice :

*Iai lui Ever i s-au nascut doi Hi : numele unuia Falec, pentru ca

in zilele lui s-a impartit pamintul» 3
.

2. fac, 10, 21.

3. fac, 10, 25.
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Uita-te cfi prln numele lui Falec a proorocit semnul care avea sa se

intimple nu duptt mult.1 vreme 4
,
pentru ca atunci clnd vei vedea cS

fapta se implineste, sS nu te mai minunezi, stiind dintru inceput cS nu-

mele lui Falec aceasta a prezis-o.

Dupa ce Scriptura a fScut catalogul celor ce s-au nascut din ei

zice :

«Si era tot pamintul o buza si un glas in tofi» 5
.

Nu despre pamint vorbe$te Scriptura, ci despre neamul omenesc,.

pentru a ne spune ca toti oamenii vorbeau o singura limba.

«§i era, spune Scriptura, tot pamintul o buza ?i un glas in toti».

Buza, grai si glas arata acelasi lucru ; Scriptura vrea sa spuna ca

toti vorbeau aceeasi limba, toti aveau acelasi grai. Ca despre grai vor-

beste Scriptura cind spune : «?i era tot pamintul o buza», asculta ce

zice in alta parte : «Venin de aspidd sub buzele lor» 6
. Asa obisnuieste

Scriptura ca prin cuvintul «buzd» sa arate graiul.

*?i a fost ca, miscindu-se ei de la r&sarit au gdsit un ses in pa-

mintul Senaar si au locuit acolo» 7
.

II

Vezi c5 omul nu vrea sa ramina in hotarele lui firesti, ci mereu do-

reste mai mult. Lucrul acesta mai cu seama ii pierde pe oameni, ca nit

vor s3 cunoasca masura propriei lor firi, ci totdeauna doresc mai mult

si se due cu gindul la lucruri care depasesc vrednicia lor. Asa se face

c3 cei indragostiti de lucrurile din lumea aceasta, crnd aduna in jurul

lor multS bogatie si putere — ca si cum §i-ar uita propria lor fire —
vor S3 se ridice pina la atita inaltime incit cad in adincul prapastiei.

Si asta o poti vedea intimplindu-se in fiecare zi ; dar aceasta nu-i in-

telepteste pe ceilalti ; se opresc pentru citava vreme, dar dinlr-o data

uita totul si o pornesc cu totii pe aceeasi cale pinS se pravalesc in pra-

pastie. Asa cum s-a intimplat si pe vremea urmasilor celor trei fii ai

lui Noe.

«$i a fost cd, miscindu-se ei de la rdsdrit, au gdsit un ses in pa-

mintul Senaar si au locuit acolo».

4. E vorba de Impartfrea limbilor.

5. Foe, 11, 1.

6. Ps., 139, 3.

7. Fac, 11, 2.
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Vezi ca Scriptura ne arata incetul cu incetul nestatornicia gindu-

lui lor. «Cind au vazut un ses, spune Scriptura, au parasit locul in care

locuiau mai inainte, s-au mutat si au locuit acolo».

Scriptura spune mai departe :

«£i a zis fiecare cdtre vecinul sau : «Veniti sd facem cardmizi si'

sd le aidem in foc». §i le-a fost cdidmida in loc de piatrd si lutul 8 le-

era in Joe de var. $i au zis : «VenifJ sd ne zidim noud cetate si turn, al

cdrui virf sd fie pind la cer ; si sd ne facem noud nume, Inainte de at

ne imprdstia peste tot pdmintuh 9
. ^

Ai vazut ca n-au folosit graiul lor comun cum trebuia si c& vointa

desarta de aceasta viafa a ajuns pricin5 de nenorociri.

«Venifi, spun ei, sd facem cardmizi si sd le ardem In foc». $i le-a

fost cdidmida in loc de piatrd si lutul in loc de var».

Uitati-va citS trSinicie vor sa dea zidirii, nestiind c& «de n-ar zidi

Domnul casa, in zadar s-ar osteni cei ce o zidesc» l0
.

«Sd ne zidim noud cetate». Nu lui Dumnezeu, ci «noud». Vezi cit

de mult a crescut pSmintul ? Aveau incS in urechi amintirea prap&duluL

aceluia si au alunecat spre o atit de mare nebunie !

«Sd ne zidim noud cetate si turn, al cdrui viri sd fie pind la cer*.

Prin cuvintul «cer», Dumnezeiasca Scriptura a voit sa ne arate cit de*

mare era indrazneala lor.

«£i sd ne facem noud nume».
' Ai vazut radacina pacatului ? «Ca vesnica s& ne fie pomenirea

noastra, spun ei ; ca sa se vorbeasca necontenit de noi ! Fapta si hi-

crarea noastra sa fie de asa fel incit sa nu fim niciodata dafi uitSrii. Sa-

facem asta inainte de a ne imprdstia pe fafa intregului pdmint. SS fa-

cem lucrul acesta spre slava noastra cita vreme sintem la un loc, ca s&.

lasam generatiilor viitoare neintrerupta amintire».

Sint si azi multi oameni care fac la fel ca aceia, oameni care vor
sS fie pomenitf pentru astfel de fapte ,• isi cladesc case sftralucitoare, bai,.

portice, locuri de plimbare. DacS ai intreba pe fiecare din ei de ce se-

ostenesc si se chinuie, de ce cheltuiesc multime de bani pentru ce nu
trebuie, n-ai sa auzi altceva decit aceste cuvinte : «Ca sS ni se pas-

treze vesnic numele, ca sS se stie cS aceastS casa e a cutaruia, mosia.

asta a cutaruia». Dar o fapta ca asta nu merita pomenitS, ci mai de-

8. Textual : asfalt. TraducStorii romdni, inclusiv plnS la Biblia din 1914, au tra-
dus cuvintul prin «lut*, cei mai noi prin *smoala* sau prin «catran». In traducerea.
pe care o fac, am acceptat lectura veche : Wui», pentru ratiuni lesne de Inteles.

9. Fac, 11, 3—4.
10. Ps., 126, 1.
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grabS hulita. Ca indata dupa aceste cuvinte vin alte mii si mii de cu-

vinte cu indreptatite rnvinuiri : «Casa si mosia aceasta e a cutarui om
lacom, a cutarui rapitor, care a jupuit vaduvele si orfanid». Cuvinteie

acestea nu fac sa te bucuri ca esti pomenit ! Dimpotriva, te acopera cu

acuzatii vesnice ; te tintuiesc si dupa moarte la stilpul infamiei ,• ascut

limba celor ce te vad, ca sa te huleasca si sa te acuze ca ai avut aceste

averi. Dar daca doresti cu orice chip sa fii necontenit pomenit, iti voi

arata o cale prin care vei putea sa fii si pomenit vesnic si sa-^i aduca,

in afara de multa lauda, si multa indraznire in veacul ce va sa fie. Dar

•cum vei putea fi si pomenit in fiecare zi, si incarcat de laude $i dupa

mutarea din aceasta viatji ? Daca pui banii acestia in miinile saracilor

si lasi si pietrele si oasele mari si mosiile si baile. Aceasta pomenire

este nemuritoare ; aceasta pomenire iti aduce " nenumarate comori
;

aceasta pomenire te usureaza de povara pacatelor si-ti da multa indraz-

nire inaintea Stapinului. Gindeste-te si la cuvinteie pe care fiecare le

va spune ! «Ce om milostiv, ce iubitor de oameni, ce bun, cu cita dar-

nicie a impartit averea !» «A impartit, spune Scriptura, a dat saracilor ;

dreptatea lui rdmine in veac !» n Asa e bogatia de band ! Banii atunci

ramin, cind ii imparti
;
clnd ii tii strins si inchisi, pier impreuna cu

stapinul lor. «A impartit, a dat saiacilor». Dar asculta si cele ce ur-

meaza ! «Dreptatea lui rdmine in veac». $i-a impartit avutia lui intr-o

singura zi, dar dreptatea lui ramine pe toata intinderea veacurilor si-i

face nemurdtoare pomenirea.

Ill

Ai vazut pomenire, care se intinde de-a lungul veacurilor ? Ai va-

ult pomenire, care e plina de mari si nespuse bunatati ? Sa ne siiim sa

fim pomeniti pentru zidirea unor astfel de case ! Cladirile de piatra nu

numai ca nu ne pot folosi la nimic, ba diinpotriva striga cu gla-s puter-

nic impotriva noastra intocmai ca o coloana vesnica. Pacatele strinse,

odata cu ziidurile si casele pe care le-am inaltat, le luam cu nod cind

plecam, pe cind zidurile si casele le iasam aici si nu sintem invredniciti

nici de o searbada si netrebnica pomenire. Acuzatiile le purtam, iar nu-

mele zidurilor §i caselor trece indata de la unul la altul , si asa este ;

irece de la unul la altul si de la acela iarasi la altul. Astazii se spune :

«Casa asta e a cutaruia» ; miine : «E a cutaruia» ; mai tirziu iarasi ca e

a cutaruia. Ne inselam pe noi insine de buna voie, socotind ca o stapi-

nim ; nu ne dam seama ca noi numai ne folosim de ea ; §i, cu voia sau

fara voia noastra, o trecem altora. DeocamdatS nu mai spun ca o dam

11. Pa., Ill, 8.
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chiar- cui nu vrem. Dar daca Jn neaparat sa ti se pomeneasca numele,

asculta cum au pomenit vaduvele pe Tavita, cum 1-au inconjurat pe

Petru plingind si aratindu-i hainele si camasile pe care le facea CSpri-

oara, pe cind era cu ele 12
. Ai vazut case insufletite, care dau drumul la

glasuri si au atita putere ca readuc de la moarte la viata ? Dupa ce va-

duvele 1-au inconjurat pe Petru si au varsat lacrimi fierbinti, amintin-

du-si de hrana si ajutorul primit de la Tavita, Petru, spune Scriptura,

i-a scos pe toti afara, a ingenunchiat si s-a rugat. Dupa ce a inviat-o, a

chemat pe sfdnti si pe vaduve si le-a dat-o lor vie 13
. Deci daca vrei

sa fii pomenit, daca iubesti adevarata slava, imit-o pe Tavita, fa astfel

de case ! Nu cheltui bani cu cladiri neinsuflejite, ci arata multa darnicie

cu cei de o fire cu tine ! Pomenirea aceasta este plina de lauda si adu-

catoare de cistig.

Dar sa ne intoarcem iarasi la subiect si sa vedem indrazneala oa-

menilor de atunci. Suferintele lor ne pot intelepti, daca voim sa fim cu

mintea treaza.

«Sa ne zidim, spun ei, noud cetate $i turn, al carui virf sa fie pwa
la cer ; sa ne iacem noud nume, inainte de a ne impiastia pe pdmmt».

Ai vazut ca fiecare cuvint arata voinja lor stricata ? «Sa ne zidim

noud cetate»
; si iarasi : «sd ne facem noud nume». Ai vazut ca iarasi

nu incearca sa-si micsoreze pacatele chiar dupa prapadul acela atit de

mare ?

Ce se va intimpla, deci ? Cum va fi infrinata nebunia lor ? Dum-
nezeu, mergind pe urmele iubirii Sale de oameni, fagaduise sa nu mai
aduca potop pe pamint. Pe oamenii aceia, insa, nu i-au inteleptit nici

pedepsele si nici binefacerile nu i-au facut mai buni.

De aceea asculta ce spune Scriptura mai departe, ca sa cunoasteti

mare^ia nespusei iubiri de oameni a lui Dumnezeu.

«$i s-a pogorit, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu sa vadd ce'a-

tea si turnul pe care 11 zideau fiii oamenilor» 14
.

Ai vazut ca Scriptura vorbeste pe masura intelegerii noastre ome-

nesti ?

«§i S-a pogorit, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu».

Sa nu intelegem omeneste cuvintele acestea ; dimpotriva, sa ne

gindrm ca Scriptura vrea sa ne invete prin ele sa nu judecam niciodata

pe fratii nostri in graba si nici sa-i osindim din auzite, daca nu avein

mai dinainte deplina incredintare. Dumnezeu nu urmSreste altceva

12. Fapte, 9, 39—41.
13. Fapte, 9, 40—41.
14. Fac, 11, 5.

Sfintul loan Gut& de Aur
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decit invatatura noastra si prin cele ce face si prin cuvintele Scriptu-

rii, rostite pe masura intelegerii min{ii noastre.

«£i S-a pogoiit, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu sa vadd ceta-

tea si turnul».

lata ca Dumnezeu nu opreste de la inceput nebunia lor ! Dumne-
zeu se foloseste de multa rabdare ,- asteapta ca oamenii sa infaptuiasca

toata rautatea lor si numai atunci pune capat incercarii lor. Ca sa nu

poata spune cineva ca ei au planuit, dar n-au infaptuit cele hotarite.

Dumnezeu asteapta ca ei sa-si implineasca gindurile lor si atunci ie

arata ca incearca lucruri nebunesti.

«Si S-a pogoiit Domnul Dumnezeu sa vadd cetatea si turnul, pe

care- J zidoau fiii oamenllor».

Uita-te la covirsitoarea iubire de oameni a lui Dumnezeu. li lasa

sa munceasca, sa se osteneasca, tocmai pentru ca insa^i viata sa le fie

dascal. Dar cind a vazut Dumnezeu ca raul creste si ca boala se intinde,

nu i-a lasat sa-si duca pina la capat gindul, ci isi arata bunatatea Sa ;

si intocmai ca un doctor prea bun, cind a vazut ca boala se inrauta^este

si ca buboiul ajunge de nevindecat, ii taie iute, ca sa inlature cu to-

tul pricina bolii.

«Si a zis Domnul Dumnezeu : «/a(d ei sint un popor si o buza in

toli — in loc de : o singura limba, un singur glas — . Si aceasta au in-

ceput sa facd ; si acum nu vor inceta din toate cite s-au apucat sa

facd» 15
.

IV

Uita-te la iubirea de oameni a Stapinului ! Dumnezeu cauta' sa se

justifice inainte de a pune capat relelor porniri. Le arata cat de mare
este pacatul lor, cit de covirsitoare e nesocotint;a lor, ca nu s-au folosii

cum trebuie de intelegerea ce era intre ei.

«Iatd, spune Dumnezeu, ei sint un popor si o buza. Si aceasta au

inceput sd iacd -, si acum nu vor inceta din toate cite s-au apucat sd

facd».

Asa obisnuieste sa faca Dumnezeu ! Cind vrea sa pedepseasca pe

cineva ii arata mai intii cit de mari ii sint pacatele, ca sa-si alcatuiasca

prin asta o aparare ; si numai dupa aceea face indreptarea. Pe timpul

potopului, cind Dumnezeu a vrut sa aduca amenintarea aceea cumplita,

Scriptura a spus : «Vdzind Domnul Dumnezeu ca s-au inmulj.it rdutd-

tile oamenilor si ca liecaxe cugetd in inima lui cu deadinsul la cele rele

15. Fac, 11, 6.
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din tinerete» i6
,• ai vazut ca atunci mai intii a aratat jit de mare era

rautatea lor si apoi a spus Dumnezeu : *Voi pierde pe om !» 17
; tot asa

si acum spune : «Iata sint un popoi si o fauzd to\i. $i aceasta au ince-

put sd laca». «Daca acum cind se bucura de atita unire intre ei, spune

Dumnezeu, daca acum, cind se inteleg unul cu altul, au alunecat spre

o nebunie atit de mare, nu vor savirsi, oare, fapte si mai rele cu trece-

rea vremii ? Da, nu vor inceta din toate cite s-au apucat sd tacd ! Ni-

mic nu le va putea opri pornirea lor ! Se vor sill sa faca tot ce gindesc,

daca nu vor fi pedepsiti indata pentru cele indraznite pina acum !» Vei

vedea ca acela§i lucru .1-a facut Dumnezeu $i cu cei intii-zidi^i. Atunci,

cind a fost sa-i izgoneasca din vietuirea din paradis, Dumnezeu i-a spus

lui Adam : «Cine tf-a spus ca esti gol? » ls Si iara$i : «Iata Adam a ajuris

ca unul din Noi cunoscind binele si idul ! $i acum, ca nu cumva sa-si

intindd mlna lui si sd ia din pomul vietii si sd mdnince si sd trdiascd

in veci, 1-a scos pe el Domnul Dumnezeu din rai» 19
. Asa si acum, Dum-

nezeu zice : «Iata sint un popoi si o buzd toU- $i aceasta au inceput sd

tacd ; si nu vor inceta din toate cite s-au apucat sd facd.

Venifi si pogorindu-Ne sd amestecdm acolo limba lor, ca sd tu in-

teleaga nici unul glasul semenului sdu» 20
.

lata iarasi cuvinte graite pe masura intelegerii omenesti

!

A/eniti, spune Dumnezeu, si pogorindu-Ne».

Ce vpr sa spuna cuvintele acestea ? Are, oare, nevoie Stapinul de

ajutorul cuiva pentru a indrepta ceva ? Are, oare, nevoie sa-i ajute ci-

neva, pentru a-i pierde pe oamenii aceia ? Nu, Doamne fereste ! Ci dupa

cum Scriptura spusese mai inainte : «S-a pogorit Domnul», ca sa ne arate

prin aceste cuvinte ca Dumnezeu cunostea cum nu se poate mai bine

cit de mare era rautatea lor, tot asa si acum spune : «Veniti si pogo-

iindu-Ne». Vorbeste ca si cum ar vorbi cu unul de aceeasi cinste cu El :

«Venifi si pogorindu-Ne sd amestecdm limba lor, ca sa nu infeleagd

nici unul glasul semenului sdu». «SS le fie, spune Dumnezeu, pedeapsa,

pe care- le-o dau lor, ca o coloana vesnica, intinsa de-a lungul tuturor

veacurilor, ca sa nu se uite niciodata. Pentru ca n-au vrut sa se folo-

seasca asa cum trebuie de limba comunS pe care o vorbeau, vreau sa se

intelepteasca prin impartirea limbilor». Asa obisnuieste sa faca Dum-
nezeu de fiecare data\ Asa a facut la inceput si cu femeia. Femeia nu

16. Fac, 6, 5.

17. Fac, 6, 7.

13. Fac, 3, 11.

19. Fac, 3, 22—23.
20. Fac, 11, 7.
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s-a folosit cum trebuia de cinstea data ei si de aceea Dumnezeu a su-

pus-o barbatului ei. La fel si cu Adam. Pentru ca n-a cistigat nimic din

lericirea si din vietuirea din rai, ci prin calcarea poruncii s-a facut

vinovat de pedeapsa, Dumnezeu 1-a scos din rai si i-a dat o pedeapsa

vesnica, spunindu-i : «Spini si paldmida sa-tf rdsara tie pdmintul» 21
.

Asa si cu oamenii acestia ! Pentru ca au folosit la rau cinstea ce li s-a

dat de a vorbi cu to^ii aceeasi limba, Dumnezeu le imparte limbile, ca

sa opreasca pornirea lor spre rau. «Sd amestecdm limbile lor, ca sd nu

infeleagd nici unul glasul semenului sdu». Dupa cum limba comuna,

spune Dumnezeu, i-a facut sa locuiasca impreuna, tot a$a impartirea

limbilor sa-i faca sa se desparta ! Cum ar putea locui la un loc oameni

care nu inteleg ce-si spun unii altora ?

«§i i-a impra$tiat pe ei, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu de

acolo pe lata intiegului pdmint §i au incetat a zidi cetatea §f turnul» 2Z
.

Uita-te la iubirea de oameni a Stapinului ! La cita neputinta i-a

adus ! Pareau, deci, niste nebuni : unul poruncea una, celalalt facea

alta ; asa ca toata munca lor era zadarnica. De aceea «au incetat a zidi

cetalpa $i tumul».

«Pentru aceea s-a chemat numele locului aceluia Amestecare, pen-

tru ca acolo a amestecat Domnul Dumnezeu limbile intregului pdmint ,-

si de acolo i-a risipit pe ei Domnul Dumnezeu pe tot pdmintuh 23
.

Uite cite fapte se intimpla, ca sa se prelungeasca de-a lungul veacu-

rilor pomenirea impartirii limbilor ! Mai intii, impartjrea limbilor ; dar

mai bine spus, chiar inainte de asta, numele copilului Falec, nume pe

care Ever 1-a pus copilului sau, care inseamna impartire 2i
. Apoi, nu-

mele locului ; locul a fost numit Amestecare, adica Babilon. In sfirsit,

Ever a continual sa vorbeasca aceeasi limba, pe care o vorbea si mai

inainte, pentru ca limba lui sa fie semn vadit al impartirii limbilor. Ai

vazut prin cite fapte a voit Dumnezeu sa pastreze vesnica amintirea

celor petrecute atunci, ca sa nu fie date uitarii niciodata ? Din acel

timp, deci, tatal trebuia sa spuna copiilor sai pentru care pricina sint atii

de felurite limbi pe pamint r iar copiii cautau sa afle de la tatal lor pen-

tru care pricina locul a primit numele acela. Ca Babilonul, care in-

seamna amestecare, a primit acel nume, din pricina ca acolo Domnul
Dumnezeu a amestecat limbile intregului parnint si ca ,de acolo i-a

imprastiat pe oameni. Dupa parerea mea, numele locului inseamna' si

21. Fac, 3, 18,

22. Fac, 11, 8.

23. Fac, 11, 9.

24. Fac, 10, 25.
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una si alta ; §i ca a amestecat limbile, si ca de acolo au fost imprastiati

oamenii.

V

Ati auzit, iubitilor, pentru care pricina au fost imprastiati oamenii

si pentru care pricina li s-au impartit limbile. Sa fugim, va rog, de fapte

acelor oameni si sa folosim cum trebuie darurile date noua de Dumne-
zeu. Gindindu-ne ca sintem oameni, sa luam acele hotariri pe care se

cade sa le ia niste muritori, cum sintem noi oamenii. Gindindu-ne ca

viata aceasta este trecatoare si ca e scurt timpul vietii noastre, sa cau-

tam sa capatam multa indraznire inaintea lui Dumnezeu prin savirsirea

de fapte bune. Sa nu inasprim in aceste zile numai postul, ci sa faccm

si bogate milostenii si staruitoare rugaciuni. Totdeauna trebuie sa fie

rugaciunea unita cu postul. Ca acesta e adevarul, asculta-L pe Hristos

ca spune : «Acest neam de diaci nu iese decit cu rugaciune $i post» 23
;

iar despre apostoli se spune : «Rugindu-se $i postind, i-au incredintat

pe ei Domnului, in Care crezusera» 26
; si iarasi, apostolul spune : «Sa

nu va lipsitf unul de altul decit numai pentiu rugaciune $i post» 27
. At

vazut ca postul are nevoie de ajutorul dat de rugaciune ? Cind rugaciu-

nile se fac cu mintea treaza, atunci mai ales sufletul este mai usor, pen-

tru ca nu-1 ingreuneaza nimic, nici nu-i strivit de povara cea rea a

desfatarii. Mare arma e rugaciunea, mare Intarire, mare comoarS, mare

liman, loc fara de primejdii ; cu o singura conditie, sa ne apropiem de

Stapin cu mintea treaza, sa ne stringem de pretutindeni .gindurile ! Sa

ne apropiem de Stapin in asa chip, ca sa nu-i lasam dusmanului mintu-

irii noastre nici o portita de intrare. Dusmanul mintuirii noastre stie ca

in timpul rugaciunii putem vorbi cu Dumnezeu de cele ce tin de min-

tuirea noastra, ca in timpul rugaciunii ne rascumparam pacatele, ca in

timpul rugaciunii aratam doctorului ranile, ca sa ne tamaduim ,• de

aceea mai cu seama atunci diavolul ne atacS, face si unelteste.totul,

ca sa ne puna piedica sa ne trindavim. Pentru aceasta, vS rog, sa fim

cu mintea treaza ! Stiindu-i vicleniile lui, sa ne straduim ca mai ales

in timpul rugaciunii, ca si cum diavolul ar fi de fata si 1-am vedea

stind inaintea ochilor no^tri, sa-1 punem pe fuga, ca sa alungam. orice

gind care ne turbura mintea, sa ne adunam gindurile si sa ne facem

rugaciunea asa cum trebuie facuta, ca nu numai limba sa graiasca, ci

ca si mintea sa insoteasca gindurile. Ca daca limba noastra rosteste

25. Matei, 17, 21.

26. Fapte, 14, 23.

27. / Cor., 7, 5.
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cuvintele rugaciunii, dar mintea colinda pe afara, daca se duce sa vada
ca e pe acasa sau se gindeste ce se petrece in tirg, apoi nu vom avea

nici un folos, ba poate chiar mai multa osinda. Daca atunci cind ne

apropiem de un om, pentru a-1 ruga ceva, sintem atit de concentrate

ca de multe ori nu vedem ndci pe cei ce stau alaturea ; daca atunci min-

tea noastra ne este atit de incordata incit vede numai pe acela de ca*e

ne apropiem, apoi cu mult mai mult se cuvine sa facem asta, cind ne
apropiem de Dumnezeu, cu mult mai mult se cuvine sa staruim nein-

trerupt si adeseori in rugaciune. De aceea spunea si Pavel in epistoleie

sale : «Rugindu-va In toatd vremea, mgati-vd si in Duhuh 28
. «Nu nu-

mai cu limba, spune Pavel, nici numai chiar cu priveghere continuS, ci

si cu tot sufletul, in Duhul. Cererile voastre sa va fie duhovnicesti,

spune Pavel ,• gindul vostru sa va fie treaz, mintea voastra sa inso-

teasca spusele vqastre. Cereti acele lucruri, pe care e firesc sa le ce-

reti de la Dumnezeu, pentru ca sa si dobinditi cele ce cereti. Privegheati

in rugaciune cu mintea treaza, fi^i treji, fiU concentrati, nu staji cu

gurile cascate, scarpinindu-va, si cu gindurile ici si colo, ci cu frica §i

cu cutremur lucrati la mintuirea voastra !» «Fericit este eel ce se feme

de foafe pentru evlavie» z9
. Mare bun e rugaciunea ! Daca te folosesti

mult cind vorbesti cu un om virtuos, cite bunatati nu vei dobindi cind

esti invrednicit set vorbesti cu Dumnezeu ? Ca rugaciunea este vorbire

cu Dumnezeu. $i ca sa afli, asculta pe proorocul ce spune : «Dulce sa-1

fie lui Dumnezeu voiba mea» 30
, adica vorbirea mea sa fie placuta lui

Dumnezeu.

— Oare Dumnezeu nu poate sa-mi dea inainte de a-I cere ?

— Poate, dar asteapta ca npi sa-I dam prilej, ca pe buna dreptate

sa fim vrednici de purtarea Sa de grija. Sa staruim, deci, in rugaciune,

fie de dobindim ce cerem, fie de nu dobindim. Sa-I multumim lui Dum-
nezeu nu numai cind dobindim cererile, ci si cind nu le dobindim. A nu

dobindi ce cerem, cind Dumnezeu o vrea, nu-i mai putin decit a do-

bindi. Nu stim noi atit ce ne este de folos, cit stie Dumnezeu. Deci se

cuvine sa-I multumim fie de dobindim ce cerem, fie de nu dobindim. Si

pentru ce te minunezi daca noi nu stim ce ne este de folos ? Pavel, omul

acela atit de mare si atit de inzestrat, care a fost invrednicit de acele

taine nespuse, nu stia si cerea ceea ce nu-i era de folos. Se vedea incon-

jurat de necazuri si de incercari nenumarate si se ruga sa scape de ele

;

si s-a rugat nu o data, nici de doua ori, ci de nenumarate ori : «De tiei

28. Etes., 6, 18.

29. Prov., 28, 14.

30. Ps., 103, 35.
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ori L-am rugat pe Domnuh 31
, spune el. Cuvintul «de trei ori» inseamna

ca L-a rugat pe Dumnezeu de mai multe ori, dar n-a dobindit ce cerea.

Sa vedem, insa, cum s-a purtat Pavel ! S-a suparat oare ? S-a trindavit

oare ? I-a amortit sufletul oare ? Nu !

— Dar ce i-a spus Dumnezeu ?

— Dumnezeu i-a spus : «De ajuns itf este harul Meu, cd puferea

Mea in sldbiciune se desdvirse$te» 32
. Nu numai ca Dumnezeu nu l-a

slobozit de necazurile ce-1 apasau, dar l-a lasat sa le indure mai de-

parte.

— Bine ! Dar de unde stim ca Pavel nu s-a supSrat ?

— AscultS ce spune Pavel dupa ce a aflat cele hotarite de Dum-
nezeu : «Deci cu mare pldcere ma voi Idudu cu slabiciunile mele* 33

.

«Nu numai ca nu caut, spune Pavel, sa scap de necazuri, dar cu si mai

multa bucurde ma voi lauda cu ele !

»

Ai vazut ce suflet intelept ? Ai vazut ce dor de Dumnezeu ? As-

culta ce spune Pavel ! «Nu $tim cum trebuie sd ne mgdm» u
. «Nu-i cu

putinta, spune el, ca noi, care sintem oameni, sa le stim bine pe toate !»

Se cuvine, deci, sa lasam aceasta pe seama Creatorului firii noastre si

sa primim cu bucurie si cu multa placere pe acelea pe care le vrea El

;

sa nu ne uitam la infa|isarea celor ce ni se intimpla, ci la cele hotarite

de Stapinul. Dumnezeu, stiind mai bine decit noi ce ne este de folos,

§tie si cum trebuie sa lucreze mintuirea noastra.

VI

Grija noastra sa ne fie, deci, una singura : sa staruim necontenit in

rugaciune si sa nu ne suparam daca Dumnezeu intirzie cu im-

plinirea cererilor noastre ; dimpotriva, sa aratam si mai multa rabdare.

Dumnezeu nu amina implinirea cererilor ca sa ne refuze, ci o face pen-

tru ca vrea sa ne invete sa staruim in rugaciune, pentru ca vrea sa

ne atraga necontenit la El. La fel face si un tata, care-si iubeste copiii
;

de multe ori nu implineste cererea copilului lui, nu pentru ca nu vrea

sa-i dea, ci pentru ca vrea sa-1 aiba prin asta pe copil necontenit

linga el.

Cunoscind, deci, acestea, niciodata sa nu ne descurajam, nici sa

Incetam de a ne apropia de Dumnezeu pentru a ne ruga. Daca pe jude-

catorul eel crud si fara de mila, care nici de Dumnezeu nu se teme, sta-

31. II Cor., 12, 8.

3Z // Cor., 12, 9.

33. // Cor., 12, 9.

34. Rom., 8, 26.
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ruin{a femeii 1-a silit si 1-a facut sa o ajute 35
, apoi cu mult mai mui:

noi, daca am voi sa facem ce a facut femeia, vom indupleca spre ajuto-

rul nostru pe Stapinul nostru eel blind si iubitor de oameni, pe Stapinul

nostru eel milostiv, Care alearga spre mintuirea noastra ! Sa ne inva-

t&m, dar, sa nu ne desprindem de Dumnezeu ; sa stam necontenit {in-

tuiti in rugaciune ; si ziua si noaptea, dar mai cu seama noaptea, cind

nu ne turbura nimeni, cind gindurile ne sint potolite, cind este multa li-

niste, cind zgomotul e alungat din camera, cind nimeni nu ne poate

bate in usa, cind nimeni nu se apropie de casa noastra, cind mintea ne
e treaza si poate spune cum trebuie totul Doctorului sufletelor noastre.

Daca fericitul David, care era si imparat si profet, care era inconjurat

de atitea griji, care purta purpura si diadema, daca fericitul David spu-

nea : «La miezul nopiii m-am sculat, ca sa Te laud pe Tine pentru ju-

decafile dreptafii Tale» 36
, ce putem spune noi, niste oameni de rind si

fara atitea griji, cind nu facem ce facea David ? David in timpul zilei

era hartuit de multe griji ; multimea treburilor era mare, turburarea

multa, a^a ca nu gasea timp potrivit pentru rugaciune ,• de aceea impii-

ratul, care era prins de atitea griji, prefacea in timp de rugaciune tim-

pul de odihna, timpul pe care altii il dau somnului, intinzindu-se pe

asternuturi moi si intorcindu-se pe o parte si pe alta ; atunci impara-

tul, eel prins de atitea griji; prefacea noaptea in timp de rugaciune si

sta de vorba indeosebi cu Dumnezeu ; si facind rugaciuni curate si sta-

ruitoare, dobindea ce voia. Cu aceste rugaciuni biruia in razboaie, ri-

dica trofee si adSuga victorii la victorii. Avea o armS nebiruita, ajutorul

eel de sus, indestulatoare nu numai in razboaiele cu oamenii, ci si cu

ostile demonilor. Sa mergem, dar, si noi pe urmele lui ! Noi, niste oa-

meni de rind, pe urmele imparatului • noi, care ducem o viat,a linistita

si lipsita de griji, pe urmele celui cu purpura si diadema, care a.intre-

cut vietuirea monahilor ! Asculta-1 ca spune iarasi in alta parte : «Fd-

cutu-mi-s-au. mie lacrimile mele piine, ziua $i noaptea» 37
. Ai vazut cS

sufletul lui era intr-o necontenita zdrobire de inima ? «Hrana mea,

spune el, piinea mea, mincarea mea nu sint decit lacrimile mele, ziua

si noaptea» Si iarasi : *Ostenit-am intiu suspinul meu, spala-voi in fiece

noapte patul meu» 38
. Ce vom spune noi sau ce cuvint de aparare vom

avea cind nu vrem sa ne zdrobim inima nici atit cit si-o zdrobea impa-

ratul acesta, care era asaltat de atitea griji si treburi ? Spune-mi, sint,

oare, ochi mai frumosi decit ochii aceia plini necontenit de lacrimi, im-

35. Luca, 18, 2—8.
36. Ps., 118, 62.

37. Ps., 41, 3.

38. Ps., 6, 6.
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podobiti ca de niste margaritare ? Ai vazut pe imparatul David rugin-

du-se zi 51 noapte cu lacrimi in ochi ! Vezi-1 acum si pe Pavel, dasca-

lul lumii, inchis in temnita, cu picioarele legate in butuc, impreuna cii'

Sila, rugindu-se toata noaptea ! Nici durerile, nici lanturile nu-1 impie-

dicau ; dimpotriva, tocmai ele ii faceau si mai mare si mai inflacarat do-

rul de Stapin. «Pavel $i Sila, spun Faptele Apostolilor, la miezul noptii

rugindu-se, ldudau pe Dumnezeu» 39
. David, pe tron imparatesc si cu

coroana pe cap, si-a petrecut toata viata in lacrimi si rugaciuni ; apos-

tolul, omul care a fost rapit in al treilea cer, omul care a fost invredm-

cit de taineie cele nespuse 40
, cind era in lanturi, la miezul noptii, se

ruga si inalta imne Stapinului. $i imparatul, destept la miezul noptii,

lauda pe Dumnezeu, si apostolii, tot la miezul noptii, faceau rugaciuni

siaruitoare si inaltau imne.

Asa sa facem si noi ! Cu rugaciuni neincetate sa ne intarim viata !

Sa nu ne stea in cale nici o piedica ! Nimic nu ne poate impiedica de-

sintem cu mintea treaza ! Avem, oare, nevoie de loc sau de timp ? Oric2

loc si orice timp ne este potrivit pentru o astfel de fapta. Asculta-i ia-

rasi pe dascalul lumii spunind : «In orice loc, ridicind miini cuvioase r

fard minie $i fdrd $ovdire» 41
. De ti-i inima curata de patimi rusinoase,

vei putea, de ai fi in piata, in casa, pe cale, la tribunal, pe mare, in han,

in atelier, oriunde ai fi, vei putea, rugind pe Dumnezeu, sa capeti ce

ceri.

^tttnd asta, va rog ca, odata cu postul, sa ne facem cum trebuie si

rugaciunile, ca sa avem ajutor de pe urma lor ; pentru ca, invredniciti

de ajutorul lui Dumnezeu, sa putem termina viata aceasta asa cum ii

place lui Dumnezeu, iar in cea viitoare sa fim invredniciti de oarecare

iubire de oameni, cu harul si indurarile Domnului nostra Iisus Hristos,,

cu Care Tatalui, impreuna cu Duhul Sfint, slava, putere si cinste, acum
si pururea si in vecii vecilor, Amin.

39. Fapte, 16, 25.

40. // Cor., 12, 2—4.
41. / Tim., 2, 8.
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«§i a luat Terah pe Avram §i pe Nahor, fiii lui,

si pe Lot, fiul lui Haran, nepotul lui, §i pe Sara, nora lui,

femeia lui Avram, fiul lui ; §i i-a scos pe ei din tara caldeilor,

ca sa mearga in pamintul Canaan; si a venit pina la Haran
si a locuit acolo» x

I

Va multumesc mult ca ati primit ieri cu placere cuvintele meie

despre rugaciune si ca alergati cu atit de mare rivna sa-mi ascultati

cuvintul. Asta imi da aripi si mie si ma face ca masa aceasta duhovni-

ceasca, ce v-o intind acum, sa fie si mai imbelsugata. Asa face si plu-

garul. Cind se uita la farina si vede ca semintele aruncate rasar cu

zecile de mii, cind vede inverzit ogorul semanat, nu iriceteaza a face

in fiecare zi tot ce trebuie facut ; il lucreaza cu grija cuvenita si-1 cer-

ceteaza, zi si noapte, oa sa nu-i vatame ceva ostenelile sale. Tot asa

5i eu, cind vad inflorit acest ogor duhovnicesc, cind vad ca saminla

cea duhovniceasca este pusa in sinurile mintii voastre, ma bucur si

ma veselesc in acelasi timp ; dar ma cuprinde si mare neliniste, cunos-

cind rautatea vrSjmasului si pizmasului mintuirii noastre. Dupa cum
piratii pun la cale pe mare atacuri, atunci mai cu seama cind vad co-

rabia plina cu marfuri, cind vad ca are in ea bogatii nespuse, ca sa ia

toatS incarcatura si sa lase goi si lipsiti pe cei de pe corabie, tot asa

si diavolul musca si scrisneste din din|i cind vede strinsa la un loc

multa bogatie duhovniceasca, cind vede clocotitoare rivna, cind vede

minte treaza, cind vede ca bogatia creste pe fiecare zi ,- ca un pirat se

invirte, nascocind mii si mii de viclenii ca sa gaseasca o intrare cit

de mica, si sa ne lase goi si saraci, jefuindu-ne toata bogatia noastra

cea duhovniceasca.

De asta va rog sa fim cu mintea treaza ! Cu cit ne creste bogatia

cea duhovniceasca cu atit sa ni se mareasca si grija ! Sa stavilirh din

toate partile atacurile diavolului. Sa ducem viata curata, ca sa atra-

1. Fac, 11, 31.
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gem asupra-ne bunavoinfa lui Dumnezeu si prin asta sa ajungem mai

presus de sagejile vicleanului. Rea este fiara, iar vicleniile ei me?te-

•sugite. Cind nu ne poate tiri direct spre pacat, ne momeste prin inse-

laciune. Nu ne forteaza, nici nu ne sileste — Doamne fereste ! — ci

numai ne insala ; iar cind vede ca ne trindavim, ne pune piedica. In

sfirsit, cind nu ne poate vatama pe fata prin pacate mintuirea noastra,

ne-o vatama de multe ori chiar prin faptele de virtute pe care le fa-

cem ; ne strecoara pe nesimtite momeala si ne fura toata bogatia.

Ce vreau sa spun cu aceste cuvinte ? Ca trebuie neaparat sa va

graiesc mai lamurit, pentru ca, aflindu-i vicleniile, sa scapam de va-

iamarea lui. Cind diavolul ne vede ca nu facem cu usurinta pacatul,

ci ca fugim de desfrinare si imbratisam castitatea, si iarasi cind ne vede

ca intoarcem spatele lacomiei, ca urim nedreptatea, ca ne batem joe

de desfatari, ca postim si ne rugam, ca facem milostenii cu inima larga,

atunci unelteste o alta viclenie, prin care sa ne poata vatama bogatia

noastra si sa faca fara folos toate faptele noastre bune. Diavolul ii face

sa se laude cu faptele lor bune pe cei care au biruit cu multa putere

toate vicleniile lui ; ii face sa umble dupa slava de la oameni, ca sa

piarda slava cea adevarata. Da, eel care face o fapta buna, dar o face

ca sa fie slavit de oameni, isi si prlmeste aici plata si nu mai are pe

Dumnezeu datornic. A cautat sa fie laudat de oameni, s-a bucurat de

laudele lor, asa ca s-a lipsit singur de fagaduintele Stapinului. A pre-

ferat lauda cea trecatoare, cea de la oameni, in locul celei de la Cre-

atorul universului. Insusi Creatorul ne-a aratat mai inainte aceasta,

graindu-ne si despre rugaciune si despre milostenie si despre post, zi-

cind asa : «Cmd poste$ti unge-fi capul tau ?i spald-tf tofa ta, ca sQ nu

te ard(i oamenilor ca poste$ti, ci Tatalui tau Celui intru ascuns ; iar

Tatdl tau, Cel Ce vede intru ascuns, ifi va rdspldti tfe» 2
; ?i iarasi :

"Cind faci milostenie, sa nu trimbitezi inaintea ta, cum iac iatarnicii

In sinagogi si pe ulite, ca sa fie sldviti de oameni. Amin zic voud, ca

isi iau plata lor» 3
. Ai vazut ca acela care cauta slava de la oameni pierde

slava cealalta, iar eel care face o fapta buna si vrea sa nu fie stiut de

oameni, va primi rasplata de la Stapinul in vazul tuturora in ziua cea

infricosatoare ? «Ca Tatdl Meu, spune Domnul, Care vede intru ascuns,

lfi va rdspldti tie la ardtare» i
. «Nu te gindi la aceea, i^i spune Stapi-

nul, ca nimeni dintre oameni nu te-a laudat si ca fapta ta virtuoasa

a ramas ascunsa ! Gindeste-te la aceea, ca nu dupa multa vreme darni-

2. Matei, 6, 17—18.
3. Matei. 6. 2.

4. Matei, 6, 4.
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cia Stapinului va fi atit de mare, ca te va lauda, te va incununa si-ti

va rasplati ostenelile virtutii tale, nu pe tainuite, nici intru ascuns, cl

in fata intregului neam omenesc de la Adam si pina la sfirsitul lumiL

De ce cuvint de aparare mai sint vrednici, oare, cei care au indurat

osteneli pentru virtute, dar singuri s-au lipsit de cinstea cea de sus de

dragul slavei celei trecatoare, mici si desarte de la oameni ?

II

Sa ne intarim dar, rogu-va, si sa ne straduim ca orice fapta buna,

pe care am fost invrednieiti s-o facem, s-o ascundem cu orice chip in

tainitele inimilor noastre, ca sa ne laude ochiul eel neadormit al lui

Dumnezeu. Sa nu ne facem singuri nevrednici de lauda Stapinului de
dragul laudei oamenilor, de dragul laudelor care de cele mai multe ori

ni se aduc numai pentru ca oamenii sa ne faca pe plac. Sint pierza-

toare si vatamatoare mintuirii noastre si una si alta : si a face fapte

duhovnicesti, pentru a fi slaviti de oameni, si a ne lauda cu faptele

bune, pe care le putem face. De aceea trebuie sa priveghem, sS fim

cu mintea treaza ; sa luam necontenit doctorii din Dumnezeiasca Scrip-

tura, ca sa nu fim prinsi de aceste patimi pierzatoare. De-ai face mii

Si mii de fapte bune, de-ai savirsi toata virtutea, dar daca te lauzi cu

faptele tale bune, ai ajuns eel mai nenorocit si eel mai ticalos om. Si

aceasta se vede bine din cele ce-a suferit fariseul acela, care s-a laudat

fata de vames si a ajuns dintr-o data mai prejos de vames 5
; cu limba

si-a pierdut toata bogatia virtutii ; a ajuns gol si sarac, suferind un

naufragiu nemaivazut si nemaiauzit ; si-a pierdut toata incarcatura r

chiar cind a ajuns in port. Sa patesti ce-a patit fariseul, din pricina

unei rugaciuni, pe care n-a facut-o cum trebuie, inseamna sa \i

se inece corabia in mijlocul portului. De aceea si Hristos, poruncind

ucenicilor Sai, spunea : «Cznd vefi face taate spunefi : «Slugi netreb-

nice sintem» 6
. Prin aceste cuvinte Hristos voia sa-i intareasca si sa-i

tina departe tare de aceasta patima pierzatoare.

Ati vazut, iubitflor, ca n-are nici un folos omul care se da in vint

dupa slava omeneasca $i face fapte de virtute de dragul ei ? Ati va-

zut ca daca se lauda cu ele, dupa ce le-a savirsit, ramine gol si lipsit

de toate ? Deci sa fugim, va rog, de aceste patimi pierzatoare si sa cau-

tam numai la ochiul eel neadormit ! Sa nu ne uitam la ce spun semenii

nostri, sa nu cautam laudele lor, ci sa ne multumim cu laudele Stapi-

5. Luca, 18, 9—14.
6. Luca, 17, 10.
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nului, «A Carui laudd nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu» 7
. Cu

cit facem mai multe fapte de virtute cu atit mai mult sa cautam sa nc

smerim si sa ne micsoram. Daca am compara cu multa intelepciune fap-

tele noastre bune cu binefacerile primite de la Stapin, atunci am ve-

dea lamurit ca, chiar de-am fi ajuns pe culmile virtutii, n-am facut nici

cea mai mica parte din cele ce ne-a facut noua bunul Dumnezeu. Prin

aceasta au bineplacut sfin^ii inahitea lui Dumnezeu. Si ca sa afli, as-

culta pe dascalul lumii, pe omul care a ajuns cu sufletul sau pina la

cer !
8 Dupa atitea fapte mari, dupa ce a primit de sus marturia aceea

atita de mare — «Vas ales Imi este Mie acesta» 9 — Pavel tot n-a uitat

propriile lui pacate, ci mereu vorbeste de ele ; nu vrea sa le uite, dei?i

era incredintat ca prin botez ii fusesera iertate toate. Nu le-a uitat, ci

.striga si spune : «Sint eel mai mic dintre apostoli si nu sint vrednic sd

ma numesc apostol» 10
. Apoi, ca sa cunoastem covirsitoarea lui sine-

renie, a adaugat : «Penfru ca am prigonit Biserica lui Dumnezeu» r'.

— Ce faci, Pavele ? Stapinul, cu darnicia Lui, te-a iertat si ti-a

?ters toate pacatele tale, iar tu mereu vorbesti de ele ?

— «Da, stiu, spune Pavel. $tiu ca Stapinul m-a dezlegat de pa-

cate ! Dar cind ma gindesc la cele facute de mine' si cind vad si ocea-

nul iubirii de oameni a lui Dumnezeu, atunci stiu bine ca prin harul

:si iubirea Lui de oameni sint ceea ce sint».

De aceea, dupa ce a spus : «JVu sint vrednic sa ma numesc apos-

tol, pentru ca am prigonit Biserica lui Dumnezeu» 12
, a adaugat : «Dar

cu harul lui Dumnezeu sint ceea ce sint» 13
. «Eu, spune Pavel, am fost

atita de nebun ; dar nespusa Lui bunatate si harul Lui mi-a daruit ier-

tare».

Ai vazut suflet zdrobit ? Are necontenit in minte pacatele savir-

^ite inainte de botez !

Sa-1 imitam si noi pe Pavel ! Sa ne aducem aminte in fiecare zl

•de pacatele ce le-am savirsit dupa botez ; sa le purtam necontenit in

outlet si sa nu ingaduim cindva sa se piarda in uitare. Acesta ne va

fi un friu in stare sa ne faca sa ne smerim si sa ne micsoram.

Dar pentru ce spun eu sa facem ce-a facut Pavel, omul acesta atit

de mare si cu atitea insusiri ? Vrei sa vezi ca si barbatii din Vechiul

Testament mai cu seamS prin smerenie au bineplacut lui Dumnezeu,

7. Rom., 2, 29.

8. // Cor., 12, 2.

9. Fapte, 9, 15.

10. / Cor., 15, 9.

11. / Cor., 15, 9.

12. / Cor., 15, 9.

13. / Cor., 15, 10.
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cd au lost smorltl $1 dupS ce au s&virsit mii si mii de fapte mari si dupft

ce au dobindit nespusfi IndrSznire Inaintea lui Dumnezeu ? AscultS ce
spune patriarhul Avraam, dupS ce a vorbit cu Dumnezeu, dupa ce i

s-a facut fagSduinta : *Eu sint pamint si cenusa !» 14
.

in

Dar daca vrefi, pentru ca am amintit de patriarh, sa pun inaintea

dragostei voastre cele citite astazi, ca cercetindu-le sa vedem covirsi-

ioarea virtute a dreptului Avram.

«$i a luat, spune Scriptura, Terah pe Avram si pe Nahor, liii lui, $i

pe Lot, iiul lui Harem, nepotul lui, ?i pe Sara, nora lui, femeia lui Avram,
fiul lui. $i i-a scos pe ei din fara caldeilor, ca sa. mearga in pdmintul Ca-
naan

;
si a venit pina la Haran si a locuit acolo. $i au fost toate zilele

lui Terah in Haran ani doua sute cinci si a murit Haran» 15
.

Sa fim, va rog, cu mare luare aminte la cele citite, ca sa putem
intelege sensul celor scrise.

lata se pare ca chiar inceputul cuvintelor acestora pune o problema.

Acest fericit profet, adica Moise, spune : «A luat Terah pe Avram
si pe Nahor si i-a scos din pdmintul caldeilor, ca sa mearga in pdmin-
tul Canaan

;
si a venit pina la Haran si a locuit acolo» ; iar fericitul

$tefan, laudind pe iudei, spune : «Dumnezeul slavei s-a ardtat parin-

tclui nostru Avram pe cind era el in Mesopotamia, inainte de a locui

cl in Haran ^ si de acolo, dupa ce a murit tatdl lui, 1-a mutat pe el» ".

Ce este ? Se contrazice, oare, Dumnezeiasca Scriptura ? Doamne fe-

reste ! Din aceste texte trebuie sa vedem ca Avram, fiul lui Terah, era

om iubitor de Dumnezeu si ca lui i s-a aratat Dumnezeu, Care i-a po-

runcit sa se mute de acolo. Terah, tatal lui, cind a aflat de asta, desi

era necredincios, totusi, din dragoste de fiul sau, a prlimit sa se mute
cu fiul lui. A venit, deci, in Haran, a locuit acolo si acolo a si murit. Dupa
moartea lui, Dumnezeu a poruncit patriarhului Avram sa se mute in

Canaan. FSra indoiala Dumnezeu nu 1-a mutat de acolo inainte de moar-

tea lui Terah, tatal sau. Atunci, dupa moartea lui, Scriptura spune :

«A zis Domnul lui Avram .- «Iesi din pdmintul tau si din rudenia

ta si din casa tatalui tau si vino in pdmintul pe care fi-1 voi arata. £2

to voi face pe tine neam mare si re voi binecuvinta si voi mari nu-

14. Fac, 18, 27.

15). Fac, 11, 31—32.
16. Fapte, 7, 2.

17. Fnpfe, 7, 4.
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mele tau §i vei fi binecuvintat. $i voi binecuvinta pe cei ce te vor bine-

cuvinta ?i voi blestema pe cei ce te vor blestema. $i se vor binecu-

vinta intru tine toate neamurile pamlntuluh l8
.

Sa cercetSm cu de-amanuntul fiecare cuvint, ca sa cunoastem su-

fletul eel iubitor de Dumnezeu al patriarhului. Sa nu trecem cu usu-

rinta pe linga aceste cuvinte, ci s5 ne gindim cit de mare a fost po-

runca lui Dumnezeu.

«Ie$i, ii spune Dumnezeu, din pamintul tau $i din rudenia ta $i din

casa tatdlui tau $i vino in pamintul pe care fi-i v°i ardta».

«Parase$te, ii spune Dumnezeu, pe cele ce le vezi, pe cele pe care

le cuno$ti ! Prefera pe cele pe care nu le stii, pe cele pe care nu le

vezi !».
i

Ai vazut ca de la inceput dreptul Avram s-a deprins sa prefere

pe cele nevazute in locul celor vazute, pe cele viitoare in locul celor

ce-i stateau inaintea ochilor. Nu era un lucru mic ce i s-a poruncit sa

faca ; sa paraseasca adica pSmintul in care locuise atita vreme, sa pa-

raseasca toate rudele si toata casa tat&lui sau si sa se duc& intr-un lqc

pe care nu-1 stia si nici nu-1 cunostea. Dumnezeu nu-i spusese in care

tara voia sa-1 mute? ci, printr-o porunca lipsita de precizie, pune la

incercare dragostea de Dumnezeu a patriarhului. «Vino, ii spune Dum-
nezeu, in pamintul pe care ti-1 voi ardta». Gindeste-te, iubite, de ce su-

flet tare avea nevoie aceasta porunca ! Trebuia sa nu fie stapinit nici

de patima, nici de obisnuin|a ! Daca acum, dupS ce s-a raspindit cre-

dipta. mai sint inca multi oameni atit de legati de obisnuintS, incit pre-

fera sa sufere orice decit sa se mute din locurile in care au locuit mai

inainte, chiar dacS i-ar sili mare nevoie — si asta o poti vedea nu nu-

mai la barbaji de rind, ci la oameni care au fugit de lume, care au ales

viata monahala — , apoi cu mult mai mult era firesc atunci ca dreptul

acesta sa se lase greu si sa pregete in fata unei astfel de porunci !

«Ie$i, ii spune Dumnezeu, p&r&seste-ti neamurile si casa parinteasca §f

vino in pamintul pe care tf-1 voi arata». Pe cine n-ar fi turburat cu-

vintele acestea ? Nu i-a spus nici locul, nici tara ; ci, printr-o porunca

neprecisa, pune la incercare vointa patriarhului. Daca un alt om, unul

din cei multi, ar fi primit porunca aceasta, ar fi spus : «Fie ! Imi po-

runcesti sa parasesc pamintul in care locuiesc acum, sa parasesc rudele

si casa parinteasca ! Dar pentru ce nu-mi spui locul In care imi porun-

cesti sa ma due, ca sa pot sti cit e de departe ? De unde as putea cu-

noaste ca pamintul ace la e mai bun si mai manos decit acesta pe care-1

18. Fac, 12, 1—3.
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pflra.sp.se ?» Dar droplu! nici n-a spus, nici n-a ylndit asa, ci, uitin-

du-se la mSretia poruncii, a ales pe cele nevSzute In locul celor care
ii stateau in fata. Desi, daca" n-ar fi avut suflet mare si vointa de filo-

sof, dacS n-ar fi fost invatat sa asculte in totul de Dumnezeu, i-ar fi

slat in cale si alta piedica, nu mica : insasi moartea tatalui sau. $titi

doar ca adeseori multi oamenii, din pricina mormintelor rudelor lor, pre-

fera sa moara in acele locuri in care parintii lor si-au terminat viata.

IV

Era firesc, dar, ca si dreptul acesta, daca n-ar fi iubit tare pe Dum-
nezeu, sa fi gindit asa : «Tata, din dragoste pentru mine, a parasit casa,

n-a tinut seama de toate obisnuinteie lui vechi, nu s-a mai uitat la ni-

mic ! Aproape ca as putea spune ca pentru mine si-a sfirsit viata in pa-

mint strain. Iar eu nici dupa moartea lui sa nu ma straduiesc sa-i dau o

egala rasplata, ci plec, parasind odata cu rudele si mormintul tatalui

meu ?». Dar nici un gind ca acesta n-a putut sa-i slabeasca rivna, r i

dragostea de Dumnezeu facea sa i se para toate usoare si lesnicioase.

Da, Avram s-ar mai fi putut gindi si altfel, daca ar fi volt sa-si incre-

dinteze viata lui gindudlor omenesti : «Unde sa ma due, si-ar fi putut

spune, cind am ajuns la virsta asca si sint, deci, la adinci biitrineti ? Nu
ma insoteste un frate, nu am cu mine o ruda ! Ma despart de toate nea-

murile mele ! Cum sa ma due intr-un pamint strain si necunoscut, cind

sint atit de singur si strain, cind nici nu stiu unde va fi capatul rata-

•cirii mele ? Daca se va intimpla sa mor la mijlocul drumului, care va
fi folosul tuturor acestor necazuri ? Cine va ingropa pe un batrin, pe

un strain, pe un om fara tara, fara casa ? Poate ca femeia mea va ruga

pe vecini sa faca mila cu mine, sa stringa de la unul si de la aitul, ca

sS acopere cheltuielile de inmormintare. Nu-i mai bine, oare, ca aceasta

putina vreme, cit mi-a mai ramas de trait, sa o petrec aici, si aici sa-mi

sfirsesc viata, decit sa umblu la batrinete de colo pina colo, sa fiu bat-

jocura tuturora, ca nici la o virsta ca aceasta n-am putut sa ma linistesc,

ci schimb loc dupa loc, fara sa ma opresc undeva ?» Dar nici un gind

de acesta nu i-a trecut prin minte dreptului acestuia ! Dimpotriva, s-a

<}rdbit sa asculte de porunca.

Dar poate ca cineva ar spune :

— Cuvintele acestea : «Vino in pamintu] pe care fi-1 voi ardta $i

tc voi face neam mare $i te voi binecuvinta», ar fi fost indestulatoare

<a Sci-1 indemne pe Avram sa piece !
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— Dar tortnal cuvinfele ucesloa «r fl fosl tncleslulilloare sil-1 facn

pc Avram s<1 n-asculte de porunra, clacii Avram n-ar fi fost iubitor de

Dumnezeu. Daca el ar fi fosl un om, a$a cum slut multf oamcni, ar li

pulut sa spuna : «Penlru ce mii cluci inti-o tara straiina ? Pentru ce-mi

poruncesti sa ma stalornicesc intr-un pamint strain? Pentru cc nu ma

faci mare aid, daca vrei sa ma faci mare? Pentru ce nu ma invredni-

cesti de binecuvintarea Ta, raminind in casa parinteasca ? La ce-mi fo-

losesc fagaduintele, daca se va intimpla sa ma subrezesc din pricina

oboselilor calatoriei, sa ma imbolnavesc si sa rkor inainte de a ajungo

in locul in care-mi poruncesti ?». Dreptul, insa, nici n-a vrut ca vreunul

din aceste ginduri sa-i treaca prin minte, ci, ca o sluga suipusa, a ascul-

tat de porunca ; n-a iscodit, n-a cercetat, ci s-a supus. Si s-a incredintal

ca nemincinoase sint fagaduiint,eie lui Dumnezeu !

«Si te voi face neam mare si re voi binecuvlnta si voi mari numele

tau si vei fi binecuvlntat».

Mare este fagaduinta ! «$i te voi face neam mare, ii spune Dum-

nezeu, si te voi binecuvlnta si voi mari numele tail. Nu numaii cd te voi

face neam mare si-t,i voi mari numele, dar si te voi binecuvlnta si vei

fi binecuvlntat». Sa nu socotesti, iubite, ca sint o repetare de cuvinlc

cuvintele : «£i re voi binecuvlnta si vei fi binecuvintat» ! Nu ! Ca ii

spune Dumnezeu : «Te voi invrednici de o binecuvintare atita de mare,

incit binecuvintarea se va intinde de-a lungul veacurilor. Vei fi binecu-

vintat in asa fel incit fiecare va socoti prietenia cu tine drept cea mai

mare cinste».

Vezi ca Dumnezeu de la inceput i-a prezis siava in care-1 va pune ?

«Te voi face neam mare si voi mari numele tau si fe voi binecuvlnta

si vei fi binecuvlntat».

De asta si iudeii, mindnindu-se cu patriarhul Avram, voiau sa si-l

faca ruda cu ei si spuneau : «Slntem fiii lui Avraam» 1!)
. Dar ca sd afle

iudeii ca, din pricina rautat,ii purtarilor lor, au ajuns nevrednici de aceas-

ta inrudire, Hristos le spune : «Dacd afi fi fiii lui Avraam, afi face lap-

tele lui Avraam» 20
. Iar loan, fiul lui Zaharia, le-a spus iudeitor, chid

acestia curgeau cu duiumul, grabindu-se la Iordan ca sS se boteze :
«P(//

de vipera, cine v-a ardtat sa fugi\i de mlnia cea viitoare ? Facefi, dar, rod

vrednic de pocdinfd si sa nu vi se para ca putcfr spune : «Avcm fa/a

pc Avraam» ; cd va spun voud, cd Dumnezeu poate si din pietrele aces-

in. loan, H, M.
21). loan, 11, :«).

2li Sfint.iil limn (Jlli.'l ill' Aur
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tea sa lidice Hi lui Avraam» 21
. Ai vazut ca era mare numele lui Avram

printre toti iudeii ?

Dar deocamdata, inainte de desfasurarea faptelor, Scriptura ne

arata dragostea de Dumnezeu a dreptului Avram. Ne arata ca el a cre-

zut in cuvintele lui Dumnezeu si a primit cu usurinta toate cele ce

pareau a fi impovaratoare.

«$i voi binecuvinta pe cei ce te vor binecuvinta si voi blestema

pe cei ce te vor blestema ; si se vor binecuvinta intru tine toate nea-

murile pdmintului».

Uita-te la pogoramintul lui Dumnezeu ! Uita-te cita dovada de dra-

goste ii da, ca ii spune : «Imi vor fi prieteni cei care te vor iubi §i

du§mani cei care te vor uri!». Mare este, deci, iubite, dragostea lui

Dumnezeu pentru patriarhul Avram ! «Voi binecuvinta, ii spune Dum-
nezeu, pe cei ce te vor binecuvinta si voi blestema pe cei ce te vor

blestema».

«$i se vor binecuvinta intru tine toate neamurile pamintului».

lata adaosul unei alte darnicii ! «Toate neamurile pamintului, ii spu-

ne Dumnezeu, se vor stradui sS se binecuvinteze cu numele tau, ca sa-si

faca mai de cinste numele lor cu numele tau».

V

Ati auzit, iubitilor, cite porunci i-a dat Dumnezeu haldeului, batri-

nului, celui care nici nu cunostea legea, nici nu citise pe profeti, nici

nu avusese parte de vreo alta invatatura ? Ati vazut greutatea porun-

cilor, pentru implinirea carora era nevoie de un suflet tare, de un su-

flet tinar ? Uitati-va acum si la intelepciunea patriarhului, asa cum ni-1

infatiseaza Scriptura.

«^i s-a dus, spune Scriptura, Avram precum i-a grdit lui Domnul
Dumnezeu. $i s-a dus cu el Lot» 72

.

Scriptura n-a spus atit : «S-a dus Avram», ci : «precum i-a grdit luf

Domnul Dumnezeu». «Avram, spune Scriptura, a facut toate cite ii po-

runcise Dumnezeu. I-a spus sa lase totul, si rude si casa, si le-a lasat.

I-a spus sa se ducS intr-un pamint pe care nu-1 cunostea, si a primit;.

I-a fagaduit ca are sa-1 facS neam mare si 1-a binecuvintat, si Avram
a crezut ca va fi si asta. «$i precum i-a grdit lui Domnul Dumnezeu,

asa s-a dus». AdicS a crezut in cuvintele lui Dumnezeu, n-a pregetat.

21. Mate/, 3, 7—9.
22. Fac, 12, 4.
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nici nu s-a indoit, ci, cu inima tare si gind hotarit, asa s-a dus. De aceea

s-a si bucurat de multa bunavointa din partea Stapinului.

«$i s-a dus, spune Scriptura, si Lot cu el».

— Dar pentru ce 1-a mai luat si pe acesta, cind Dumnezeu ii spu-

sese : «Iesi din pdmintui tdu si din rudenia ta'si din casa tatdlui tdu» ? 2Z

— Nu pentru ca nu L-a ascultat pe Dumnezeu, ci poate pentru ca

Lot era tinar si-i tinea loc de tata ; iar Lot, din pricina gingasiei lui su-

fletesti si din pricina purtarilor lui frumoase, se lipise de dreptul Avram.

Acestea au fost pricinile care l-.au facut pe Avram sa-1 ia si pe Lot cu

el. In sfirsit, Lot era ca si copilul lui, pentru ca el, din pricina virstei,

nu mai putea avea copii, iar Sara era stearpa. De altfel si purtarile co-

pilului nu se departau mult de purtarile dreptului Avram. Dar faptul ca

dintre cei doi unchi Lot s-a lipit de dreptul Avram, nu arata, oare, pri-

ceperea lui, nu arata, oare, ca el si-a dat seama caruia dintre unchi sa-si

incredinteze viata ? O alta dovada a frumoaselor lui purtari este si fap-

tul ca a preferat sa piece cu unchiul sau. Chiar daca mai tirziu se pare

ca Lot a gresit in unele privinte, de pilda atunci cind s-a repezit sa ia

partea cea mai manoasa de pamint 2i
, totusi s-a straduit sa mearga pe

urmele dreptului Avram. De asta si Avram l-a luat tovaras de calatorie,

iar Lot cu dragoste a schimbat casa cu strainatatea.

Apoi, ca sa vedem ca Avram nu era tinar cind Stapinul i-a dat

aceste porunci, ci era de acum batrin, la o virsta cind cei mai mul^i

oameni cu greu pleaca intr-o calatorie asa de mare, Scriptura spune :

«Iar Avram era de saptezeci si cinci de ani cind a iesit din Haran» 25
.

Ai vazut ca nici virsta, nici altceva din cele ce-1 puteau tine lipit

de casa parinteasca nu i-a fost piedica, ci dorul de Dumnezeu a fost mai

puternic decit toate ? Cind sufletul ti-i hotarit si treaz, infringi toate

piedicile, te faci una cu ceea ce doresti, si nu te impiedica nici una din

aparentele greutati ; pe toate le invingi si nu te opresti pina nu dobin-

desti tot ce doresti. Asa si dreptul acesta. Ar fi putut fi impiedicat si

de batrinete si de alte multe piedici, dar a rupt toate lanturile, si, ca

un tinar, ca un barbat in putere, ca un om pe care nu-1 impiedica nimic,

asa a pornit cu graba sa implineasca porunca Stapinului. Nici un om,

care vrea sa faca vreo fapta mare si de curaj, nu o poate savirsi, daca

mai intii nu se intrarmeaza impotriva tuturor piedicilor ce i-ar putea

sta in calea gindului sau. Dreptul Avram stia bine lucrul acesta ; de

aceea n-a mai tinut seama de nimic ,• nici de traiul cu care era obis-

23. Fac, 12, 1.

2-4. Fac. 13, 11—12.
25. Fac. 12, 4.
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nuit, nici de rude, nici de casa parinteasca, nici de mormintele stramo-

silor, nici de virsta sa inaintata ,• spre un singur lucru ii era indrep-

tata mintea : cum sa implineasca porunca Stapinului. Si puteai vedea

un lucru plin de mirare ! Un om la adinci batrineti, impreuna cu femeia

lui, si ea batrina, pornind-o la drum cu o multime de slugi, fara sa stie

unde are sa se termine.ratacirea lui. Mai ginditi-vS acum cit de grea

era calatoria pe vremea aceea ! Pe atunci nu puteai, ca acum, sa te ala-

turi pe drum cu inlesnire de alti calatori, ca sa-ti faci usoara calatoria
;

pamintul apoi era impartit pe atunci in mici voievodate, asa ca dru-

metii erau siliti sa treaca din fara unu i voievod in tara altui voievod,

erau siliti sa treaca aproape in fiecare zi dintr-o imparatie in alta im-

para|ie. Aceasta, deci, ar fi fost o piedica mare in calea dreptului, daca

el n-ar fi fost insufletit de un mare dor si daca n-ar fi fost hotarit sa

asculte in totul de porunca. Dar el a sfarimat toate aceste piedici ca pe

o pinza de paianjen ; si intarindu-si mintea cu credinta si fiind incre-

dint,at de vrednicia de credinta a Celui Ce i-a fagaduit, a pornit la drum.

«$i a luat, spune Scriptura, Avram pe Sara, femeia lui, $i pe Lot,

fiul iratelui lui, ?/ roare averile lor cite le agonisisera in Haran ?i a

ie$it, ca sa meargd in pamintul Canaan» Z6
.

VI

UitS-te la precizia Scripturii ! Ne istoriseste totul, ca prin toate sa

cunoastem dragostea de Dumnezeu a dreptului Avram.

«Si a luat, spune Scriptura, pe Sara, femeia lui, si pe Lot, fiul fra-

telui lui, si toate cite agonisisera in Haran».

N-a spus fara rost «toate cite agonisisera in Haran», ci ca sa aflam

ca patriarhul n-a luat nimic din cele ce avea in Haldeea, ci a lasat fra-

telui sau toata averea parinteasca si a plecat numai cu ceea ce putuse

agonisi in Haran. Si acest minunat barbat a facut lucrul acesta, nu pen-

tru ca tinea la averi, nici ca era zgircit, ci ca sa poata arata tuturor,

cu averea lui, cita purtare de grija a avut Dumnezeu de el. Cel Care

1-a ridicat din pamintul caldeilor si iarasi i-a poruncit sa se mute si

de aici, tot Acela a fost Cel Care i-a marit averea de fiecare data si

a inlaturat orice greutate. Dar aceasta este, in acelasi ti'mp, si dovada

sufletului iubitor de Dumnezeu al lui Avram, ca a luat cu el pe toate,

cu toate, ca sa mearga o cale atit de lunga. Negresit, orice om care-1

vedea voia sa cunoasca pricina calatoriei dreptului Avram ,• si cind

afla ca la porunca lui Dumnezeu s-a mutat intr-o tara straina, parasin-

26. Fac, 12, 5.
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du-si propria sa \d.ra, afla chiar prin fapte si ascultarea plina de dra-

goste de Dumnezeu a dreptului Avram, dar cunostea si covirsitoarea

purtare de grija a lui Dumnezeu.

«$i a iesit, ca sa mearga in pamintul Canaan».

— De unde stia Avram ca in pamintul Canaan avea sa se termine

calatoria lui, cind in porunca lui Dumnezeu nu se vorbea de a§a ceva,

ci i se spusese : «Vino in pamintul pe care p-1 voi arata» ?

— Poate ca Dumnezeu i-a spus si asta, indicindu-i mintii lui pa-

mintul in care avea sS-1 aseze. De aceea, cind i-a poruncit, i-a spus

neprecis : «Vino in pamintul pe care ti-1 voi arata», ca sa ne desco-

pere virtutea dreptului. Apoi pentru ca dreptul Avram a facut cu multa

graba tot ce depindea de el, Dumnezeu i-a pus indata in minte si pa-

mintul, in care voia sS-1 aseze. Dumnezeu stia mai dinainte cit de mare

este virtutea dreptului ; de aceea 1-a muta-t din pamintul parintesc si

i-a poruncit sa nu ia cu el pe fratele sau, pentru ca voia ca Avram
sa fie dascal celor ce locuiau in Palestina, iar dupa putina vreme si

celor din Egipt.

Ai vazut ca virtutea sau paoatul nu sta in firea noastra, ci in vo-

inta noastra ? lata, in ce priveste firea si patriarhul Avram $i Naiior

erau fra{i, dar in ce priveste voinja nu erau fra^i. Nahor a ramas tot

in ratacire, desi fratele sau ajunsese la o atit de mare virtute ,• Avram,
insa, prin faptele lui, arata tuturor ca sporeste zi de zi in virtutea dupa

Dumnezeu.

«$i a venit, spune Scriptura, in pamintul Canaan ; si a stiabatut

Avram pamintul in lungimea lui pind la locul Sihem, la stejaml eel

inalt» 21
.

Scriptura ne face cunoscuta partea de tara in care locuieste acum
dreptul. Apoi ca sa aflam cum stateau lucrurile in tara aceea, Scriptura

spune :

«§f cananeenii locuiau atunci pamintul acela» 28
.

Nu fara rost a insemnat si lucrul acesta fericitul Moise, ci ca sa

aflam si de aici sufletul de filosof al patriarhului ; ca fiind inca ocupate

de cananeeni locurile acelea, patriarhul a fost silit sa se opreasca aco-

lo, asa cum s-a inlimplat, ca un vagabond, ca un strain, ca un om de

nimica, un om de aruncat, un om care nu avea nici adapost. Cu toate

acestea, Avram nici a'sa nu s-a suparat, nici n-a zis : «Ce inseamna

asta ? Eu care am trait inconjurat de atita cinste §i respect in Haran,

27. Fac, 12, 6.

28. Fac. 12, 6.
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s& fiu si lit acum stt vagabondez ca un cer?etor, ca un om fara patrio,

ca un strain, ca un venetic, s5 fiu silit sS caut un adSpost nenorocit,

pe care nici asa nu-1 pot gSsi, sd fiu silit sS stau in corturi si in co-

libe si sS indur si toate celelalte necazuri ale unei astfel de vieti ? Asta
au vrut sa spunS cuvintele : «Vino $i te voi face neam mare* ? Run
inceput am fScut ! La ce bine ma mai pot astepta ?». Dar dreptul Avram
nici n-a vrut sS spuna asta si nici n-a pregetat, ci cu toata ininia $i cu

desavirsitS credinta s-a increzut in fagaduintele lui Dumnezeu si a avut

cugetul necontenit neclintit. De aceea a si fost invrednicit iute de min-
giierea cea de sus.

VII

Dar ca sa nu lungesc mult cuvintul de invatatura, sa ma opresc

aici, rugind dragostea voastrS sM aveti aceeasi vointa si acelasi suflet

ca si dreptul Avram. Ar fi o nebunie sa nu facem asta. Dreptul acesta

a primit porunca sa se mute dintr-un pamint in altul si a fost atit de
supus, cS nici batrinetea, nici toate celelalte piedici pe care le-am enu-

merat, nici vitregia vremurilor, nici altceva din cele ce-1 puteau opri,

nu 1-au fScut sa nu asculte ,• dimpotriva, rupind toate lanturile, alerga

si se zorea batrinul, ca un tinar plin de vigoare, impreuna cu femeia,

cu nepotul si slugile sale, sa aduca la indeplinire porunca lui Dumne-
zeu. Noi, insa, n-am primit porunca sa ne mutam dintr-un pamint in

alt p5mint, ci de la pSmint la cer, si totu^i nu ne supunem acestei po-

runci cu graba cu care se supunea dreptul Avram, ci de multe ori pu-

nem inainte scuze zadarnice si neintemeiate ; nu ne atrage nici ma-
retia f&gaduintelor, nici lipsa de pret al celor de pe pamint — ca sint

pSmintesti si vremelnice — si nici vrednicia Celui Ce ne porunceste !

Sintem atit de trindavi, incit preferam intotdeauna pe cele vremelnice
in locul celor vesnice, preferam pamintul in locul cerului, pe cele care

zboara inainte de a se ivi in locul celor care nu pot avea sfirsit

niciodatS. Va intreb, pinS cind ne vom innebuni cu stringerea de averi ?

Ce InseamnS furia asta, care ne asediaza in fiecare zi cu pofta ei cum-
plitfi, care nu mai are sat §i e mai rea decit pofta betivilor ? Da, dupS
cum betivii cu cit beau mai mult cu atit ard mai mult de sete si aprind

si mai cumplit cuptorul, tot asa si cei robiti de tirania poftei dupa bani

nu-si potolesc niciodata pofta, ci cu cit aduna mai mult cu atit li se

mSreste mai mult vapaia si aprind si mai cumplit cuptorul. Nu-i vedem,
oare, pe cei dinaintea noastra, ca dupa ce cuprinsesera, ca sa spun asa,

intreaga lume, au plecat de aici goi si sSrmani, cistigind de pe urma
ostenelilor lor atita numai cit sS dea socotealS si sa fie osinditi pentiu
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toate cele facute de el ? Averile ramase de lu el le-au imparUl unii si

altii, dar pacatele savirsite cu stringerea averilor le-au luat cu ei, ra

sa sufere pedeapsa marii minii dumnezeie^ti, negasind de nicaieri nici

o mingiiere. Spune-mi, pentru ce stam atit de nepasatori cind e vorlw

de mintuirea noastra si luam hotariri despre sufletul nostru, ca si cuni

ar fi vorba de ceva strain ? Nu auzi pe Hristos spunind : «Cc va da

omul in schimb pentru sufletul sau ?» 29
,

§i iarasi : «Ce ar folosi omul

de ar cistiga toata lumea, dar si-ar pierde sufletul ?» 30
. Ai, oare, ceva

la fel de valoros ca sufletul ? De mi-ai vorbi de intreaga lume, nu mi-ai

spus nimic ! Ce-ai folosi, dupa cum a spus Hristos, de-ai cistiga in-

treaga lume, dar ti-ai pierde sufletul, decit care nimic nu-i mai de pret. ?

$i totusi acest suflet, care-i asa de scump, care trebuie sa ne fio

atit de drag, il dispretuim si-1 sfisiem atita in fiecare zi !
Uneori il asal-

tam cu pofta de bani si il sfiisiem cu desfrinarea, iar alteori il facem

de rusine cu minia noastra si-1 chinuim cu fel de fel de patimi ! Nici-

odata nu ne ingrijim de el ! Ce iertare mai meritam, oare, sau cine no

va scapa de pedeapsa care ne ameninta ? De aceea, va rog ca, alila

vreme cit mai avem timp, sS spalam cu bogate milostenii murdariii

sufletului nostru si sa stingem cu ajutorul milosteniei vapaia pacate-

lor noastre. Ca spune Scriptura : «Apa stinge focul arzator, iar cu mi-

losteniile se curatesc pacatele» 31
. Nimic, da, nimic altceva nu ne poate

scapa de focul gheenei ca milosteniile bogate ! Daca vom face milostenie,

asa cum cer legile date de Dumnezeu, nu de ochii oamenilor, ci de do-

rul de Dumnezeu, vom putea sa ne curatim si murdaria pacatelor si sa

ne invrednicim si de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, cu harul si

cu indurarile Unuia-Nascut Fiului Lui, cu Care Tatalui impreuna cu

Sfintul Duh, slava, putere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor,

Amin.

29. Mate/, 16, 26.

30. Matei, 16, 26.

31. Inf. Sir., 3, 29.
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«$i s-a aratat lui Avram Domnul si i-a zis lui

:

«Semin{iei tale voi da pamintul acesta». §i a zidit acolo altar
Domnului, Celui Ce i s-a aratat lui» 1

I

Mare si nespusa este, iubitilor, comoara acestor cuvinte citite de
curind ! Si e nevoie de minte incordata, de cuget treaz si veghetor, ca

sa nu scapam nimic din cele ascunse in aceste scurte cuvinte ! De aceea
si iubitorul de oameni Dumnezeu n-a facut lesne de in^eles, de la sim-

p]a citire, toate cuvintele Sfintei Scripturi si nici n-a lasat sa ne fie

clare si lamurite toate, tocmiai ca sa ne trezeasca din trindavie si sa

fim cu mare luare aminte, ca asa sa culegem folasul din ele. De obicei

rSmin mai bine infipte in mintea noastra cele pe care le gasim cu greu
si dupa multa cercetare, pe cind cele pe care le descoperim usor zboara
iute din inima noastra.

Asadar sa nu ne trindavim, va rog ! Sa trezkn mintea noastra si

sa privim bine in adincul celor scrise in Scriptura, ca sa avem din ele

c'it mai mult cistig si asa sa plecam acasa. Da, iarmaroc duhovnicesc
oste Biserica lui Dumnezeu ! Este spital al sufletelor ! Si trebuie, intoc-

mai ca in iarmaroc, sa facem si in Biserica multe tirguieli si asa sa

ne ducem acasa ! Si iarasi, ca de la spital sa plecam si noi de-aici, in-

cdrcati cu leacuri potrivite patimilor noastre ! Ca nu pentru aceasta

venim la biserica in fiecare zi numai ca sa ne intilnim unii cu altii si

apoi sa ne despartim, ci ca fiecare sa invatam ceva folositor, ca sa

plecam acasa dupa ce am primit doctoria pentru patima care ne su-

para. N-ar fi, oare, una din cele mai mari prostii, ca noi sa cerem in

fiecare zi copiilor nostri, care se due la scoala, sa ne spuna ce-au mai

invatat si nici nu ne gindim sa-i lasam sa se duca fara folos si degeaba

la scoala, daca nu vedem ca au vreun cistig, iar noi, oameni in toata

Circa, care venim la aceasta scoala duhovniceasca, sa nu fim macar
la fel de silitori ca si copiii nostri, mai ales cind cistigul privesle min-

l. Vac 12, 7.
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tuirea sufletuiui nostru ? Asadar, va rog, ca fiecare din noi sa cerce-

teze in fiecare zi ce a cistigat din predica da azi, ce a cistigat din

predica de ieri, ca sa nu parem ca am venit aici in zadar si fara de

folos. Eu n-am nici o vina daca veniti in zadar aici ; mi-am facut da-

toria si n-am lasat nimic din ce puteam sa fac ; dar voi, daca va su-

parati de cele ce spun, daca nu sinteU cu mare luare aminte, daca nu

vrefi sa va folositi de pe urma cuvintelor mele, veji fi pricina unei

mai mari osinde ! Asculta ca o spune Hristos celui ce a ingropat ta-

lantul in pamint : «Slugd vicleana, trebuia sa dai argintul meu la za-

rafi si venind eu as fi luat al meu cu dobinda» 2
; iar iudeilor le spu-

ne : «De n-as fi venit si nu le-as fi grait, pacat n-ar avea ; dar acum
n-au dezvinova[ire» 3

. Eu nu urmaresc atit ca sa scap eu de pedeapsa,.

cit doresc ca voi sa propasiti ! Chiar de-as fi de mii de ori nevinovat,

socot stirbita fericirea mea daca rivna voastra nu-i la inaltimea oste-

nelilor mele. Atunci mi-i deplina fericirea cind va v5d propasind in

cele duhovnicesti. $tiu ca voi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sinteti plini

de intelegere si ca puteti sfatui si pe altii ; dar, dupa cuvintul feri-

citului Pavel 4
, va aduc aminte, va trezesc zelul si rivna, va indemn

necontenit, vrind sa fi^i desavirsiti. Nu mica dovada a propasirii voas-

tre in Dumnezeu imi este mie si venirea voastra cu atita dragoste la

biserica in fiecare zi si ca nu va satura^i de ascultarea inva^aturii celei

duhovnicesti. Dupa cum pofta de mincare este nespus de mare semn
de sanatate, tot asa si pofta dupa invatatura cea duhovniceasca este

dovada cea mai puternica a sanStatii sufletesti. De aceea si eu, cu-

noscindu-va dorul si stiind ca nu pot sa va plinesc pofta, nici sa va

satur de aceasta duhovniceasca hrana, chiar de-as vorbi de mii si mii

de ori, nu voi inceta a va grai, dupa puterea mea, acelea pe care harui

lui Dumnezeu mi le va da a le grai, de a vi le pune inainte in fiecare

zi spre folosul vostru si de a sadi in sufletele voastre invajaturile dum-

nezeiestilor Scripturi.

II

Haide, asadar, si astazi sa rog pe Stapinul eel iubitor de oameni

sa-mi calauzeasca limba spre gasirea celor cautate, si sa va rostesc

obisnuitul cuvint de invatatura, dupa ce mai intii voi pune inaintea

dragostei voastre cuvintele citite din Scriptura !

2. Matei, 25, 26—27.
3. loan, 15, 22.

4. Rom., 15, 14—15.
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*Si S-a ardtat, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu lui Avram si

i-a zis lui* 5
.

Nu spuneam eu bine, la inceput, ca mare comoara se afla in aceste

putine cuvinte ? lata, chiar de la inceput, ce noi si straine cuvinte !

«Si S-a ardtat Domnul Dumnezeu lui Avram».

Acum intilnim pentru fntiia oara in Scriptura cuvintul «s-a ara-

tat». Dumnezeiasca Scriptura n-a folosit acest cuvint nici cu Adam, nici

•cu Abel, nici cu Noe, nici cu altcineva. Ce inseamna, dar, aceste cu-

vinte : «si s-a ardtat» ? Pentru ce atunci Scriptura spune in alta parte :

«Nimeni nu va vedea pe Dumnezeu si va trai» ? 6 Ce putem gindi, dar,

de aceste cuvinte ale Scripturii, care spun ca Dumnezeu «S-a aratat» ?

Cum S-a aratat dreptului Avram ? Oare a vazut Avram fiinta lui Dum-
nezeu ? Nu ! Doamne fereste !

— Dar ce?

— Dumnezeu S-a aratat asa cum numai El singur ?tie §i atit cit

putea Avram sa vada. Iscusit este inteleptul si bunul nostru Stapin ! Se

pogoara spre firea omeneasca si se infatiseaza celor care se pregatesc

In chip vrednic. Si asta o arata prin profetul Osie, cind spune : «Eu

am Inmulfit vedeniile si in miinile proorocilor m-am asemanaU 7
. Isaia

L-a vazut sezind pe scaun 8
; dar cuvdnlele acestea sint nevrednice de

Dumnezeu, ca Dumnezeu nu sade. Cum ar putea sedea pe scaun firea

aceea netrupeasca si nepieritoare ? Daniil iarasi L-a vazut ca vechi de

zile 9
. Zaharia apoi L-a vazut intr-un fel, iar Iezechiil in alt fel. De asta

Dumnezeu a spus : «£u am inmultit vedeniile», in loc de : «M-am ara-

tat asa, dupa vrednicia fiecaruia». Si acum, dar, cind l-a ridicat Dum-
nezeu pe dreptul Avram din pamintul sau si i-a poruncit sa se duca

intr-un pamint strain, care era inca locuit de cananeeni, acum, cind

a ajuns si ratacea ca un vagabond si un strain, cSutind un loc unde

sS-si faca un salas potrivit lui, acum, bunul Stapin vrea sa-1 mingiie,

s3-i IntareascS rivna, ca sa nu i se slabeasca si ca sa nu puna la in-

doiala f&gaduinta ce i-o facuse, cind i-a spus : «Vino si te voi face

neam mare» 10 — da, intr-adevar dreptul Avram vedea "ca faptele sint

potrivnice fagSduintei, vedea ca el rataceste de colo-colo ca un om fara

capStli, ca un om de lepadat si fara nici un sprijin si ca nu are unde

se opri — deci ca s5-i intareasca cugetul, Scriptura spune :

5. Pac, 12, 7.

6. /e?., 33, 20.

7. Osie, 12, 10.

8. Isaia, 6, 1.

9. Dan., 7, 22.

10. Fac, 12, 2.
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1

*Si S-a ar&tat Domnul lui Avram si i-a spus lui : «Semintfei tale

voi da pamintul acesta» n .

Mare este fagaduinta aceasta ! Este urmarea fagaduintei, pe teme-

iul careia il ridicase Dumnezeu pe Avram din pamintul lud. Mai ina-

inte ii spusese : «Voi mari numele tau» ; de aceea acum ii spune : «.Se-

mintiei tale vol da pamintul acesta». Avram era batrin, era fara copii,

pentru ca Sara era stearpa. Si Dumnezeu ii fagaduieste ca va da pa-

mintul acela copilului lui ! Dar uita-te la iubirea de oameni a lui Dum-
nezeu ! Dumnezeu stia mai dinainte virtutea dreptului si de aceea vrea

sa-1 faca tuturora cunoscut, sa-1 arate tuturora ca pe un margaritar as-

cuns. Adauga fagaduin^a linga fagaduinta ; ii face mari fagaduinte ;

dar amina iara§i implinirea lor, ca sa arate mai ales cu asta iubirea

de Dumnezeu a patriarhului • ca sa arate ca acest fericit barbat nu s-a

turburat, nu s-a descurajat, desi vedea ca cele ce i se intimpla sint

potrivnice fagaduintelor facute, ci a ramas neclintit in cugetul sau, fi-

ind incredintat ca cele odata fagaduite de Dumnezeu sint sigure si

neschimbatoare.

Dar sa cercetam cu de-amanuntul pe toate, ca sa vedem si inte-

lepciunea iscusita a bunului Dumnezeu, si grija lui de dreptul Avram,
dar si dragostea patriarhului pentru Stapin !

«$i S-a aiatat, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu lui Avram».

— Cum s-a aratat ?

— Cum numai insusi Dumnezeu stie si atit cit patriarhul putea sa

vada. N-am sa incetez a grai asa ! Chipul in care i s-a aratat nu-1 stiu ;

stiu atit, ca Scriptura spune : «S-a aratat Domnul Dumnezeu lui Avram
?i i-a spus : tSeminfiei tale voi da pamintul acesta».

Cautati sa tineti bine minte fagaduintele facute de Dumnezeu lui

Avram, pentru ca atunci cind il ve^i vedea cazind in felurite incercari,

sS va da^i seama de covirsitoarea lui filosofie, de taria barbatiei lui

si de dragostea lui tare si neclintita de Dumnezeu ; sa luati lectie din

cele intimplate dreptului acestuia, ca niciodata sa nu socotiti ca este

parasit de Dumnezeu un om virtuos, cind il vedeti asaltat de incercari

si de necazuri. DimpotrivS, gindindu-va cS sint multe chipurile in care

rinduieste Dumnezeu viata oamenilor, sa lasati totul pe seama proniei

Lui, care depase^te puterea noastra de intelegere. Daca Dumnezeu in-

gaduie ca dreptul acesta, care era atit de iubitor de Dumnezeu si atit

de ascultator, sa fie supus la atitea incercari, dupa cum veti afla in-

data, apoi n-o face din dispret pentru slujitorul Sau, ci pentru ca vrea

11. Fac, 12, 7.
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sa descopere tuturor celorlaltf virtutea lui Avram. -— Dumnezeu are

obicei sa faca lucrul acesta cu dreptii. Totl citi sinteti destoinici in

citirea Dumnezeiestilor Scripturi veti putea vedea ca chiar din cele

dintii pagini ale Scripturii asa rinduieste Dumnezeu viata robilor Sai.

— N-ar fi, oare, cea mai mare lipsa de judecata sa socotiti ingaduinta

aceasta parasire, in loc sa vedeti in ea mai degraba semnul celei mai

mari purtari de grija a lui Dumnezeu si a nespusei Lui iubiri de oa-

meni ? Aratindu-si, dar, Dumnezeu covirsitoarea Lui putere, face cu

aceasta doua lucruri : arata tuturora rabdarea si barba|ia robilor Sai,

dar si iscusita Sa purtare de grija de cei care sint in mijlocul incer-

carilor, in asa fel incit, atunci cind aproape nu mai este nici o na-

dejde de izbinda, Dumnezeu intoarce lucrul asa cum^voieste El, fara

sa fie impiedicat de greutStile care li stau in cale.

«§i S-a aratat, spune Scriptura, Domnul Dumnezeu lui Avram $/

i-a zis lui : «Seminpei tale voi da pamintul acesta».

Mare este fagaduinta ! Dorita mai cu seama de dreptul Avram

!

Stit/i doar cum doresc sa aiba copii cei care au ajuns la batrinete, mai

ales cind si-au dus tot timpul fara de copii ! Stapinul, deci, il raspla-

teste pe Avram pentru ascultarea sa. Cind Dumnezeu i-a spus la- ince-

put : «/e$i din pamintul tau» 12
, Avram a ascultat de porunca, n-a pre-

getat, n-a aminat, ci a implinit ce i s-a poruncit ? de aceea si Dum-
nezeu ii spune acum : «Semintiei tale voi da pamintul acesta».

Ill

Uita-te cum Dumnezeu ii desteapta cugetul cu aceste cuvinte si-i

da indestulatoare rasplata ostenelilor sale ! De aceea si dreptul Avram,

aratindu-si recunostinta, cauta sa-I mult,umeasca indata lui Dumnezeu.

*$i a zidit acolo, spune Scriptura, altar Domnului, Celui Ce i s-a

ardtat lui» 13
.

lata dovada sufletului lui iubitor de Dumnezeu ! Avram afieroseste

lui Dumnezeu insusi locul in care a fost invrednicit sa vorbeasca cu

Dumnezeu ! Acolo Ii multumeste lui Dumnezeu dupa puterea sa. Ca
acesta este in^elesul cuvintelor : «a zidit altar», in loc de «a multumit

pentru cele fagaduite». Si dupa cum unii oameni, cind sint stapiniti de

dragoste, cladesc de multe ori case in locurile in care s-au intilnit cu

prietenii lor, iar altli adeseori inalta chiar orase si le dau numele ce-

12. Fac, 12, 1.

13. Fac, 12, 7.
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lor care i-au ajutat si le-au fost de folos, tot asa si dreptul acesta «a

zidit altar Domnului, Celui Ce i s-a ardtat lui» in locul in care a fost

Invredndcit de vederea lui Dumnezeu.

«$i s-a dus de acolo» l4
.

— Ce inseamna : «S-a dus de acolo» ?

— A plecat de acolo si s-a mutat in alt loc, pentru ca locul ajun-

sese sfint, pentru ca fusese afierosit lui Dumnezeu.

«ln munte, cdtre rdsdritul Betelului si si-a intins acolo cortul lui» 15
.

§l-a facut, spune Scriptura, un salas facut in graba.

Vezi ce viata simpla ducea dreptul ? Vezi cit de purine nevoi avea,

ca putea sa se mute cu atita u^urinta cu femeia si cu slugile ? Sa auda

barbatii, sa auda femeile ! Adeseori, cind dorim sa ie§im la cimp, nas-

cocim mii si mii de nevoi, ne zbatem in fel si chip, ca sa tirim cu

noi o multime de lucruri, de care nu avem neaparata trebuinta, lucruri

de prisos si nefolositoare ; le caram, insa, si le luam cu noi, pentru

lux si fala. Dar dreptul Avram n-a facut asa.

— Dar cum ?

— Dupa ce a fost invrednicit de vorbirea aceea a lui Dumnezeu,

a afierosit lui Dumnezeu locul, a zidit altar si s-a mutat cu toata usu-

rinta in alta parte.

«£i si-a intins acolo cortul lui, in Betel, care era spre mare si Anghe,

care era spre rasarit ; si a zidit si acolo altar Domnului si a chemat

numele Domnului» 16
.

Vezi ca toate arata cugetul iubitor de Dumnezeu al lui Avram ?

Dincolo a zidit altar pentru fagaduinta pe care i-o facuse Dumnezeu ;

si dupa ce a afierosit lui Dumnezeu locul, a plecat ; aici, iarasi, dupa

ce si-a intins cortul, «a zidit altar Domnului si a chemat numele Dom-
nului». Ai vazut minte de filosof ? Ai vazut ca ceea ce lauda in epis-

tole fericitul Pavel, minunatul dascal al lumii, spunind : «In tot locul

ridicind miini cuvioase» 17
, aceea, luindu-o inainte, a implinit-o cu fap-

ta patriarhul, zidind in fiecare loc altar, ca sa inalfe multumiri Stapi-

nului ? $tia, stia bine ca nimic altceva nu cere de la om Dumnezeul
universului, dupa nenumaratele si nespusele Lui binefaceri, decit suflet

recunoscator, care sa §tie sa-I multumeasca pentru binefacerile primite.

Vedem, insa, ca dreptul Avram se muta §i de aici.

14. Fac, 12, 8.

15. Fac, 12, 8.

16. Fac, 12, 8.

17. / Tim., 2, 8.
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«.*>'/ s-u ridlcut Avram $i plecind si-a pus tabdra In pustie» l8
.

Uitci-le iarftsi lu sufletul lui iubitor de Dumnezeu si la multa lui

filosofie ! Scriptura ne spune iarasi ca a plecat de acolo *si si-a pus

tabdra in pustie».

— Pentru ce a plecat de acolo ?

— Poate pentru ca a vazut ca locuitorii locului aceluia nu vedeau
fu ochi buni sederea lui printre ei. De .aceea Avram se duce in pustie •,

si cu asta isi arata marea lui bunatate ; arata ca doreste linistea si

cS nu vrea sa aiba de-a face cu ei.

«§i plecind si-a pus tabdra in pustie».

Strain cuvint intrebuinteaza Dumnezeiasca Scriptura ! Precum estc

obiceiul sa se vorbeasca despre razboinici, tot a^a vorbe§te $i aici

Scriptura despre dreptul Avram : «si-a pus tabara», ca sa arate ca pa-

triarhul ducea o viata simpla
;
ca dupa cum ostasii isi a?aza tabara

cu u^urinta cind ici, cind colo, tot asa si dreptul acesta se muta cu mai

mare usurinta decit ostasii, de$i avea cu el sotie, nepot si atitea slugL

Ai vazut ce viata simpla ducea Avram la batrinete cu sotia si slugile

sale ? Pe mine, insa, ma face sa ma minunez mai cu seama de curajul

lemeii. Cind ma due cu gindul la slabiciunea firii femeiesli si ma gin-

desc ca Sara se muta cu usurinta cu dreptul Avram, ca nu se supara,

nici nu-i era piedica dreptului, ma minunez si socot ca nu mai putin

decit dreptul avea si ea un suflet tot atit de tare ca si sotul ei. S*

aceasta o vom putea sti cind vom tilcui cuvintele Scripturii.

Ai vazut ca dupa ce Avram a auzit : «Seminliei tale voi da pd-

mintul acesta», nu s-a linistit intr-un loc, ci s-a mutat de ici-colo si de

acolo iarasi dincolo. Dar iata ca este alungat iarasi si din pustie, nu

de oameni, ci de foamete.

«§i s-a idcut, spune Scriptura, foamete pe pdmint» 19
.

Sa audS cei care graiesc la intimplare si fara sa se gindeasca, cei

care ghicesc, cei care spun ca pentru ca a venit cutare s-a facut foa-

mete ; sau pentru ca s-a intimplat cutare lucru, s-a intimplat cutare

lucru. lata foamete si la venirea dreptului Avram ; si foamete mare ,•

dar dreptul nu se turbura, nu gindeste ce gindesc oamenii. si nici nu

pune foametea pe seama venirii lui.

Cind Avram a vazut ca firea ii este impotriva si ca foametea este

mare,

*S-a pogorit Avram in Egipt, ca sa loeuiased acolo, pentru ca se

intdrise foametea pe pdmint» 20
.

18. Fac, 12, 9.

19. Fac, 12, 10.

20. Fac, 12, 10.
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IV

lata ca luptele dreptului Avram se prelungesc ! Rinduise Stapinul

ca Avram sa fie dascal nu numai celor din Palestina, ci ?i celor din.

Egipt, ca sa fie cunoscuta de tofi lumina virtutii lui. Ca pe o lumina

tainuita si ascunsa in pamintul caldeilor, Stapinul il ridicase din Cal-

deea ca sa pova|uiasca pe calea adevarului pe egipteni, pe cei ce se-

deau in intunericul ratacirii.

Dar poate ca cineva ma va intreba :

— Dar pentru ce nu i-a adus pe calea credintei pe oei dirt

Caldeea ?

— Poate ca Dumnezeu avea sa se ingrijeasca prin altii de min-

tuirea lor. De altfel asculta ca Hristos spune : «Nu este profet dispre-

fiiit decit in patria sa» 2i
.

Deci, Dumnezeu, ca sa aduca la indeplinire fSgaduinta ce i-o fa-

cuse, spunindu-i : «^i voi mari numele tau» 22
, ingaduie sa vina foa-

mete, ca sa-1 sileasca pe Avram sa se duca in Egipt, ca sa cunoasca

si cei de acolo cit este de mare virtutea barbatului. Foametea, ca un.

calau, legindu-1 cu lanturi, 1-a ridicat din pustie si 1-a tint in Egipt.

Dar sa vedem ce i s-a intimplat acolo, sa vedem in cite incercari

a cazut dreptul Avram, ca sa cunoastem si curajul lui, dar si sufletul de
filosof al femeii sale.

Dupa ce au mers cale lunga si au ajuns in apropierea Egiptului,

a inceput dreptul sa se nelinisteasca si sa se teama, ca sa spun asa, de
viata lui ; si tremurind vorbeste cu femeia lui.

«£i a lost, spune Scriptura, cind se apropia Avram sa intre in Egipt,.

a zis Sarei, temeii sale : «$tiu ca esti iemeie humoasa la chip. Va tir

dar, ca. dacd te vor vedea egiptenii vor zice : «.Aceasta este femeia

lui» ; si pe mine ma vor omori, iar pe tine te voi crufa ; sa le spui, dar :

«Sint sora lui», ca sd-mi fie mie bine pentru tine si sa traiasca sufletul

meu din pricina ta» 23
.

Ai vazut din aceste cuvinte cita frica si nelindste il cuprinsese pe
dreptul Avram ! Dar nu i s-a turburat deloc cugetul, nici nu i s-a in-

tunecat mintea, nici n-a gindit si nici n-a spus : «Ce este aceasta ? Am
fost, oare, parasit ? Am fost, oare, inselat ? Ne-a lasat, oare, Stapinul

lipsiti de purtarea Sa de grija ? Ne-a lasat, oare, acum sa ne temerrt

21. Matei, 13, 57.

22. Fac, 12, 2.

23. Fac, 12, 11—13.
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de cole mai nuul nenorocirl si sci ciiclem in vcidita priinejdie El, Care
ne-a spus : «7'c \ <>l mtirl 2* si voi da semintiei tale pdmintul acesta- ? ••"'

Dreptul Avram, insd, n-a vrut sS-i treaca prin minte un astfel de gind,

ci unul ii era gindul Jui : sa poata gasi un mijloc iscusit, ca sa-si po-

toleasca si foamea si sa scape si din miinile egiptenilor.

«$tiu ca esti femeie frumoasd la chipx, i-a spus Avram sotiei lui.

lata cit de frumoasa era femeia lui Avram ! Ajunsese bStrina si

rlimasese inca in floare dupa atita numar de ani ! Chipul ii mai era

frumos, cu toate ca {recuse prin atitea necazurd si suparari indurate

pe cale, mutindu-se din loc in loc ; din Caldeea in Haran ; de aici in

Canaan ; de aici iarasi in Cananea, si de acolo aici si acum in Egipt.

Niste calatorii atit de dese n-ar fi doborit, oare, si pe un barbat pu-

lernic ? Dar aceasta minunata femeie stralucea inca prin frumusetea

chipului ei chiar dupa atitea greutati si umplea de cumpiita teama su-

fletul dreptului Avram. De aceea si spunea : «$tiu ca e$ti femeie fru-

moasd la chip. Va fi, dar, ca daca te vor vedea egiptenii vor zice : «A-

ceasta este femeia lui» ; si pe mine ma vor omori, iar pe tine te vor

cru/a».

Uita-te cita incredere are in purtarea femeii lui ! Nu s-a temut ca

are s-o faca sa se ingimfe cu laudele ce i le aducea, ci o sfatuieste,

zicind asa : «Ca nu cumva pe mine sa ma omoare, iar pe tine sa te

crute, sa. le spui : «Sint sora lui», ca sa-mi fie mie bine si sa trdiascd

sufletul meu pentru tine». Pentru ca nu-i poruncea un lucru obisnuit,

de aceea a vrut s-o induplece cu cuvintele ce le spunea, pentru ca s-o

piece spre mila si s-o convinga sa faca cu draga inima ceea ce pusese

la cale.

«Va fi, dar, daca te vor vedea egiptenii vor zice .- «Aceasta este

femeia lui»
;

si pe mine md vor ucide, iar pe tine te vor cruta».

N-a spus : «Te vor neoinsti» ,• nu voda deocamdata s-o infricoseze

cu cuvintele sale ; de altfel se temea si de fagaduinta lui Dumnezeu. De
aceea i-a spus: «Pe tine te vor cru{a. Spune-Ie dar: «Slnt sora lui».

GindiU-va ce se petrecea in sufletul dreptului Avram, cind dadea
astfel de sfaturi femeii sale ! $titi, doar, stiti bine ca nimic nu-i mai greu

unui bSrbat, decit sa-si banuiasca femeia ! Iar dreptul acesta se stra-

duia, f5cea totul ca femeia lui sa faca desfrinare ! Dar sa nu osindesti,

iubite, pe dreptul Avram fara chilizuiala, ci, chiar din aceasta fapta a

lui, cauta de-i cunoaste priceperea si curajul lui eel mare ! Curajul,

pentru ca atit de curajos s-a impotrivit gindului si a biruit turburarea

2A. Far., 12, 2.

2.r
>. Vac, 12, 7.
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sufletului sau cind ii dadea astfel de sfaturi. Ca nu este patima mai

grea decit gelozia ascuita pe Solomon, care spune : *Plind de gelozie

este inima bdrbatului ei ; va li laid mild in ziua judecdfii ; nu va schim-

ba dusmdnia nici cu multe daiuii» 26
, si iarasi : *Crudd ca iadul este

gelozia» 21
.

V
Intr-adevar, vedem ca multi oameni, din pricina geloziei, sint cu-

prinsi de atita furie ca nu cruta pe femeile lor, ci de multe ori le omoarlt

si pe ele si pe eel ce le-a necinstit casa si se omoarS si ei. Atit de

cumplita este aceasta patima, atit de greu de staplnit este gelozia, in-

cit il face pe gelos sa nu tina seama nici chiar de viata lui. Deci de

aici putem cunoaste curajul lui Avram. Priceperea lui cea mare, insa,

o putem cunoa§te de acolo ca, aflindu-se intr-o incurcatura ca aceea,

prins ca in niste lanfuri, a putut gasi aceasta cale, ca nenorodrea sa

nu fie atit de mare. Daca ar fi spus ca e femeia lui si n-ar fi pus la

cale sa o dea drept sora a lui, i-ar fi fost luata si Sara, din pricina ca

frumusetea chipului ei ar fi impins pe egipteni spre desfrinare, si ar

fi fost ucis si el, ca sa nu fie o dovada a nelegiuirii lor. Deci cind ii

amenintau aceste doua mari nenorociri venite asupra lor din pricina

desfrinSrii egiptenilor si a tiraniei imparatului, Avram, ca sa poata

gasi oarecare usurare marii sale nelinisti, ii spune femeii lui : *Spu-

ne-le : «S2nt sora lui*. «Raspunsul acesta, li spune Avram, ma va scapa

poate de primejdie. In ce te priveste pe tine, fie de spui ca esti sora

mea, fie de spui cS esti sotia mea, tot te vor lua — asta mai presus de

orice indoiala — din pricina frumusetii trupului tau ,• eu, insa, voi sca-

pa de primejdie, daca le vei spune ca esti sora mea». Ai vSzut price-

perea dreptului Avram ? Ai vazut ca in strimtorarea in care se gasea

a putut gasi o cale prin care putea scapa de uneltirile egiptenilor ? Dar

cu acest prilej, gindeste-te si la rabdarea lui Avram si la sufletul mare
al femeii sale. La rabdarea dreptului, ca nu s-a suparat, nici n-a zis :

«Pentru ce sa due cu mine pe femeia aceasta, care mi-i pricina unei atit

de mari primejdii ? Ce folos am ca sint casatorit cu ea, cind din pri-

cina ei mi-i viata in primejdie ? Ce cistig am cind ea nu numai ca nu-mi

usureaza cu nimic viata, dar mai aduce peste mine si moartea din pri-

cina frumusetii ei ?». Avram, insa, n-a spus, nici n-a gindit asta, ci a

indepartat de la el un astfel de gind si n-a pus la indoiala nici o clipa

fagaduinta facuta lui de Dumnezeu ! La un singur lucru se gindea : Cum
poate sa scape de primejdia care-1 ameninta ? Gindeste-te acum, iu-

26. Prov., 6, 34—35.
27. Clnt., 8, 6.

27 — Sftntul loan Gura de Aur
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bite, si la nospusd $1 Indelungata rSbdare a lul Dumnezeu ! Gindeste-te

cfi nici nu-1 ajuta, nlci nu-1 mingiie pe dreptul Avram, ci asteaptS sS

se strlngS si sfi creascft necazurile dreptului ; il lasS s&-l ducfi la deznS-
dejde si numai atunci isi arata" purtarea Sa de grijS !

«Spune-le : «Slnt sora lui», ca sd-mi lie mie bine pentru tine si

si trdiascd sufletul meu din pricina ta». Dreptul Avram n-a grait aceste

cuvinte pentru ca se gindea ca-i va muri sufletul sau — ca spune
Scriptura : «JVu vd temefi de cei ce omoard trupul, dar nu pot omori
suiletuh 28 — , ci a grait sotiei sale aceste cuvinte in intelesul lor obis-

nuit ; *Ca sd-mi lie mine bine pentru tine, ii spune el, si sa trdiascd

sufletul meu din pricina ta». Aproape ca" i-a grait asa : «Spune-le : «Slnt

sora lui», ca nu cumva, fugind de foametea din Cananea, sa ma faci

sa cad in mina egiptenilor. Fii mie pricina de mintuire, ca sd-mi lie

mie bine pentru tine !».

Cuvinte pline de durere ! Mare-i era frioa lui Avram, din pricina

furiei egiptenilor ! Ii era tare frica de moarte, pentru ca nu fusese inca

surpata tirania mortii ! Pentru aceea Avram e si de pSrere sa ia parte

la adulterul femeii sale, sa slujeasca aproape celui care avea sa-i ne-

cinsteasca sotia, numai ca sa scape de moarte. Da, chipul mortii era

inca infricosStor
; portile cele de arama nu erau inca sfSrimate ; bol-

dul mortii nu era incStocit

!

Ai vazut ce strinsa era legatura dragostei dintre barbat si femeie ?

Ai vSzut ce sfat a indrSznit sa-i dea b^rbatul femeii sale si ce sfat

a putut primi femeia ? Si femeia nu-1 respinge, nici nu se supara, ci

face totul ca sa" tainuiasca drama.

SS auda bfirbatii §i femeile si sa imite intelegerea dintre asestia

doi ! SS imite legatura dragostei lor, evlavia lor puternica, cumintenia
vredniea de invidiat a Sarei ! Chiar la batrinete, frumusetea Sarei atita

straiucea ca se lua la intrecere cu virtutile barbatului ei. De aceea a
si fost invrednicita de atita purtare de grija din partea lui Dumnezeu
si de rasplata cea de sus. Nimeni, dar, sa nu dea vina pe frumusetea

trupului, nici sa spuna acele cuvinte fara rost : «Pe cutare femeie a

pierdut-o frumusetea ei !», «Cutarei femei, frumusetea i-a fost pricina

prfibusirii !». Nu este frumusetea pricina prabusirii ! Doamne fereste !

Ca si frumusejea este opera lui Dumnezeu. Nu ! Pricina tuturor rele-

lor este vointa cea tea. Ai vazut ca aceasta minunata femeie straiucea

si intr-o privinta si in alta : si prin frumusetea sufletului si prin fru-

musetea fetei ? In toate mergea pe urmele barbatului ei. Pe Sara s-o

imite femeile ! lata c3 nimic nu i-a turburat sufletul : nici frumusetea

28. Matel, 10, 28.
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chipului, nici nerodirea pintecelui, nici timpul rndelungat, nici multa

avutie, nici mutatul din loc in loc, nici calatoriile, nici repetatele si ne-

contenitele incerc8ri ! Nimic n-a turburat-o, ci a rSmas nezdruncinatS.

De asta a si primit o rSsplata vrednicS de rabdare ! A putut naste la

adinci bStrineti dintr-un pintece amortit, dintr-un pintece mort.

«Ca sd-mi fie mie bine pentru tine si sd trdiascd sufletul meu din

piicina ta».

«Nimic altceva nu mi-a mai rSmas ca sa scrap, i-a spus Avram,

decit sS vrei sa spui : «Slnt sora lui». Asa poate~voi scapa de primejdia,

care ma pindeste, si voi trSi datorita tie! Viata mea de acum inainte

mi se datoreste tie».

Indestulatoare au fost cuvintele acestea oa S& induplece si s5 con-

vingS pe femeia lui

!

VI

Atunci este cu adevSrat cSsnicie, cind cei doi soti se inteleg nu

numai cind le merge bine, ci si cind tree prin primejdii. Prin asta se

vadeste dragostea adevSrata ! Prin asta se cunoaste prietenia trainicS" !

Nu-1 face pe imparat atit de strSlucitor coroana de pe cap, cit de strS-

lucitoare si de vestitS a fScut-o pe Sara ascultarea pe care a dat-o sfa-

tului sotului ei, sfatul dfeptului Avram. Cine nu se va minuna, gindin-

du-se la supunerea ei ? Cine va putea l&uda dup§ vredhicie pe aceastS

femeie care, dupa ce dusese o viata atita de curata, la o virsta ca a

ei, pentru a-si scSpa barbatul, a acceptat, atit cit stStea in voia ei, s8

facS adulter si s& traoascS cu un barbar ?

Dar asteaptS putin si vei vedea iscusita purtare de grija" a lui Dum-
nezeu. Ca de asta a asteptat atit de mult Dumnezeu, tocmai ca s5-l facS

si pe drept mai slaVit si s5 si arate, prin cele petrecute atunci, nu numai
egiptenilor, ci si locuitorilor Palestinei, cie citS bun&vointa se bucura

patriarhul inaintea Stapinului universului.

«Si a tost dupa. ce a intrat Avram in Egipt, ca au vazut egiptenii

ca temeia era frumoasd foaite. $i au vdzut-o cdpeteniile lui Faraon si

au ldudat-o lui Faraon si au dus-o pe ea Jn casa lui Faraon. $i lui Avram
i-au idcut bine pentru ea. $i avea el oi si vifei si asini si slugi si sluj-

nice si catlri si cdmile» 29
.

lata ca s-a tntimplat tot ce banuise dreptul Avram mai rnainte1

Cind au ajuns in Egipt, «au vazut egiptenii cd femeia era frumoasd

4oarte».

29. Fac, 12, 14—16.
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Nu era numal frumoasH, ci, asa de frumoasS, cS atr&gea privirile

tuturor celor ce-o vedeau.

«Si au vdzut-o pe ea cdpeteniile lui Faraon si au Mudat-o lui Fa-
raon».

SS nu treci cu usurintS. iubite, pe linga aceste cuvinte, ci minu-
neazS-te c3 nici un egiptean n-a pus mina pe ea ca pe o femeie stra-

ins, venita din alta" parte, nici n-a dispretuit pe Avram, ci s-au dus la

ImpSrat de 1-au vestit. S-a intimplat lucrul acesta ca faptele sS ajunga
mai cunoscute, ca r3zbunarea lui Dumnezeu sS nu se Indrepte spre un
om de rind, ci spre insusi imparatul, ca astfel cele intimplate sS se

r&spindeasc5 pretutindeni.

«$i au dus-o pe ea la Faraon».

IndatS i s-a luat lui Avram femeia , si a fost dusS la Faraon. Uita-te

cit de mare e indelunga asteptare a lui Dumnezeu ! Nu-si aratS de la

Inceput purtarea Sa de grija, ci lasa sa se intimple totul, o lasS pe
Sara s3 cad5 aproape in gitlejul fiarei si numai atunci face tuturora cu-

noscutS puterea Sa.

«$i au dus-o In casa lui Faraon*.

Ce se petrecea, oare, in sufletul femeii in vremea aceea ? Cit de
turburatS ii era mintea ! Cum se inaltau valurile in inima ei ! Cum de
nu s-a inecat, ci a rSmas neclintita, ca o stinca, cautind la ajutorul eel

de sus ? Dar pentru ce vorbesc eu de Sara ? Este firesc sS ne gindim
ce se petrecea in sufletul lui Avram, cind femeia lui a fost dusa in casa
lui Faraon

!

<$i lui Avram i-au fdcut bine pentru ea», ca unui frate adicS. «$i

avea el oi si vitei si asini si slugi si slujnice si cdmile si catirh.

Ce vilvStaie n-au aprins in sufletul lui Avram toate aceste daruri,

pe care Faraon i le-a dat ca sa-1 bucure si s&-l slujeasca ? Nu-i pirjolea,

oare, inima, nu-i ardea, oare, mintea, cind se gindea la pricina acestor

daruri?

Ai vSzut ca necazurile au ajuns aproape de sfirsit? Ai vazut ca,

dupS jutfecata omeneascS, nu mai era nici o nSdejde de indreptare ?

Ai vSzut cfi, dupS judecata omeneasca, situatia era deznadajduita ? Ai
vflzut c3 femeia cSzuse chiar in gitlejul fiarei ? Dar iata acum si ne-

spusa iubire de oameni a lui Dumnezeu si minuneazS-te de covir§itoa-

rea Lui putere

!

«§i 1-a certat, spune Scriptura, Dumnezeu pe Faraon si casa lui

cu certdri mari si rele pentru Sara, femeia lui Avram» 30
.

30. Pac, 12, 17.
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— Ce !n»eamnfi *L-a certat» ?

— L-a certat pentru indrSzneala lul si pentru fapta lui cea rea.

*Cu certdrl mail*.

Nu l-a certat putin pe impSrat, ci cu «ceit<iri marfr, pentru cii si

fapta indr3znita de el nu era micS, ci foarte mare. De aceea si pedeapsu

i-a fost mare.

*Si casa lui».

L-a certat nu numai pe el, ci «si casa lui».

— Dar pentru ce au fost pedepsiti ?i toti cei ai oasei imparatului,

cind a pScStuit numai impSratul ?

— Nu s-a intimplat nici asta f&rS rost, ci ca sa potoleascS nebu-

nia imparatului. Era nevoie de o loviturS mai puternica, pentru ca im-

p&ratul, spSimintat de lovitura, sa se departeze de nelegiuire.

— Este, oare, drept, as putea fi intrebat, ca din prioina imparatului

sa fie pedepsiti cei din casa lui ?

— Aceia au fost pedepsiti nu numai din pricina imparatului, ci

si din pricina lor, pentru ca au luat poate parte si au ajutat la savirsirea

nelegiuirii. Ai auzit doar ce spusese Scriptura mai inainte : «VdzJnd-o

pe ea capeteniile, au laudat-o lui Faiaon 51 au dus-o in casa lui Faraon*.

Ai vazut ca ei au facut cu femeia dreptului Avram o fapta pe placul

imparatului? Au fost pedepsiti, deci, toti cei apropiati ai lui Faraon,

si nu numai el, tocmai pentru ca sa afle toti ca au facut o fapta nele-

giuita, nu unui strain oarecare, unui om de rind, ci unui barbat drag

lui Dumnezeu, de care Dumnezeu are multa grija. Asta e pricina eft

i-a zguduit sufletul lui Faraon cu pedeapsa mare (
pedeapsa l-a f3cul

sa se departeze de fapta lui spurcata, a pus friu pornirii lui necugetale,

i-a scos din minte gindul desfrinarii, i-a alungat din suflet pofta ne-

imblinzita, i-a infrinat nebunia furied.

VII

De aceea vezi-1 pe imparat ! Cit de blind vorbeste imparatul, ti-

ranul cu un strain, cu un om care umbla de colo-colo ca un vagabond,

a carui femeie indraznise sa o ia I Bine a spus Scriptura ca «a certat

Dumnezeu pe Faraon si casa lui pentru Sara, femeia lui Avram». Po-

deapsa il face sa-si dea seama c3 Sara era femeia dreptului Avram. Da,

chiiar dac8 a fost dus3 in casa lui Faraon, totusi ea a continuat sa fio

femeia lui Avram I
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«5i cheml/>d, spune Scriptura, Faraon pe Avram, l-a zis lui .- «Pen-
tru ce mi-ai fdcut mie asta ?» 31

.

Uita-te la cuvintele pe care le rosteste imparatul

!

— *Pentru ce mi-ai tacut mie asta ?», ii spune imparatul.

— Eu, ii xaspunde Avram, eu ti-am facut tie, eu strainul, un om
pe care nu-1 cunoaste nimeni, pe care foametea l-a adus aici ? Eu, im-
paratului, tiranului, stapinului Egiptului ? Ce ti-am facut eu tie? Ni-
mic ! Tu mi-ai luat sotki ! M-ai nesocotit ca pe un strain, m-ai dispre-
tuit, m-aii socotit o nimica ! Ai fost cuprins cu totul de pofta si ai vrut
s8 Implinesti ce-ai hotarit ! Ce ti-am facut, dar, tie ?

— Mare rau mi-ai facut, ii raspunde imparatul. Mare nenorocire
ai adus peste mine !

Ai vSzut clt s-au schimbat lucrurile ! Imparatul ii spune unui om
de rind : «Pentm ce mi-ai tacut mie asta ? Ai pus pe Dumnezeu sa-mi
ducS rSzbai, ai adus peste mine urgia Lui, m-ai fScut vinovat de pe-
deapsS, ai facut sa fie pedepsita toata casa mea pentru cele indraznite
fata de tine».

'Pentru ce mi-ai facut mie asta, ca nu mi-ai spus ca este iemeia
ta ? Pentru ce ai spus ca «Este sora mea», si au luat-o pe ea femeie
mie ?» 32

.

«Eu, spune imparatul, am vrut s-o iau de femeie, stiindu-ti-o sora !».

— Dar de unde ai aflat, imparate, ca este femeia dreptului Avram ?

— Mi-a spus-o Cel Ce pedepseste farSdelegea aceasta. Pentru ce
mi-ai tacut mie asta si nu mi-ai spus ca este femeia ta si mi-am luat-o
femeie, ca sd fac pdcat ? Am cautat sa fac asta stiind ca-ti este sora !

Uita-te cit i-a zguduit mintea taria pedepsei, incit cauta sa-si ga-
seascS o scuzS inaintea dreptului Avram si sa-1 slujeascS in orice chip.

Daca n-ar fi fost mina lui Dumnezeu, care sa-i inmo'aie sufletul si sa-1

infricoseze, ar fi fost firesc sa se minie si mai mult pe Avram, sS se

razbune pe drept ca l-a inselat, sa-1 pedepseasca si sa aduca asupra
lui cea mai cumplita primejdie. Dar n-a facut nimic din acestea ; frica

de pedeapsS i-a potolit minia §i se gindea numai la un singur lucru,

cum s3-i intre in voie dreptului Avram. $tia doar ca nu poate fi un
om de rind, un om care se bucura de o bunavointa atlt de mare din
partea lui Dumnezeu.

31. Fac, 12, 18.

32. Pac, 12, 18—19.
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«$] acum, laid Icmelc ta inalntea ta / la-o 91 pleacA» ".

i«Acum, spune Faraon, pentru rfl sttu ctt-ti este femeie, nu sorn,

iata o ai ! Cu nimic n-am pingarit cSsnicla voastrfi, nlci nu te-am lip-

sit de femeia ta. lata", femeia ta este lnaintea ta 1 la-o si te du 1».

Care minte ar putea admira dupa vrednicie cele petrecute sau care

limba ar putea istorisi minunea? O femeie, frumoasa la chip, cade in

miinile unui barbat egiptean, ale unui imparat, ale unui tiran, in mtinile

unui om innebunit de patima §i desfrinat ; §i iata ca scapS neatinsa, pas-

trindu-si intreaga curatenia. Da, precum spuneam §i mai inainte, a$a sint

toate cele rinduite de Dumnezeu ! Mai minunate si prea manite ! Cincl

iti pierzi orice nadejde, atunci Dumnezeu isi arata puterea Lui, nebi-

ruita de nimic. Minunat si prea marit a fost, de pilda, sa vezi pe bar-

batul doririlor, pe Daniel 34
, stind in mijlocul fiarelor acelora, fara sJi

pateascS ceva ! Ca si cum ar fi fost Inconjurat de oi, asa a iesit novii-

tamat din groapa !

35 Mai minunat si preamarit a fost sa vezi pe col

trei tineri stind in cuptor, ca intr-o livada sau gradina, fara sa-i valaine

focul ! §i au iesit de acolo ca niste statui !
36 Tot asa, trebuie si'i to

minunezi si de cele petrecute acum ! Femeia dreptului Avram a ie$it

nevStamata, fara sa fie necinstita de imparatul Egiptului, de tiranul, do

desfrinatul ! Dumnezeu a fost Cel Ce a lucrat pe toate ! El, Care poate

totdeauna gasi Ajesire in cele fara de iesire ; El, Care poate da bune

nadejdi in lucruri faia de nadejde.

«$i acum, iata iemeia ta lnaintea ta I ia-o si te du !».

«Sa nu socotesti, ii spune Faraon, ca ti-am facut vreun rau ! Din

nestiinta am facut tot ce-am facut. Dar iata acum stiu ce fe'l de ap3-

rator ai ! Minia Lui impotriva mea mi-a aratat de cita bunavointS te

bucuri inaintea Dumnezeului univexsului. Ia-ti, dar, femeia si te du!».

Dreptul Avram i-a inspaimintat atunci pe toti. De asta s-au si gr8bit

sa-1 slobozeasca, inc8rcindu-l cu daruri, ca sa limblinzeasca pe StSpt-

nu-1 lui.

VIII

Ai vazut, iubite, cita putere are rabdarea si stSruin^a? Adu-tt

aminte acum de cuvintele rostite de patriarh, pe cind se apropia de

Egipt : *$tiu ca esti femeie irumoasd. la chip
t
va fi, dar, dacti te vor

vedea egiptenii, pe mine ma. voi omorl, iar pe tine te vor cmta». Avtnd

aceste cuvinte in minte, uiita-te la cele petrecute acum si minuneaza-te

33. Fac, 12, 19.

34. Dan., 9, 23.

35. Dan., 6, 16—23.
36. Dan., 3, 8—28.
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si do rfibdareo dreptului, $1 de puterea iubitorului de oameni Dumnezeu.
Uita-te cu cltQ. slavfi 1-a f&cut s3 se intoarca din Egipt pe Avram, care

venise acolo cu alita frica si teama !

«$i a poruncit, spune Scriptura, Faraon oamenilor sai pentru Avium,
ca sa-1 petreacd de acolo pe el $i pe femela lui $i pe toate cite eiau cu

el $1 pe Lot cu el» 37
.

Cu mare slavS si cu multS bogSfie se intoarce, deci, din Egipt drep-

tul Avram
; prin cele intimplate ajunge dasc3l nu numai egiptenilor, ci

si tuturor celor din drumul sau si celor ce locuiau in Palestine. Cei care

II vSzusera, cind se cobora in Egipt minat de foame, cu teama si cu-

tremur pogorindu-se, il vad acum iarSsi intorcindu-se cu slavS <si avere;

si au aflat cu asta ce grija mare a avut Dumnezeu de el. Cine a mai
vazut asta ? dine a mai auzit ? A plecat ca sa-si ostoiasca foamea si

se Intoarce plin de bogatie ^i slava nespusa ! Sa nu fii, oare, uimit,

iubite, si sS nu te minunezi de cele intimplate ? Dar mai bine spus, mi-

nuneazS-te, uimeste-te si slaveste puterea Stapinului de obste al nos-

tru al tuturora ! Si vezi-i si pe stranepotii lui Avram coborindu-se la

fel in Egipt, tot minati de foamete, si intorsi iarSsi de acolo, dupS multa
robie si necaz, cu multe averi. Atit de iscusit este Stapinul nostra ! ln-

gSduie sa se ingram&deasca necazurile pe capetele noastre ; dar cind

s-au ingrSmSdit mai multe, atunci imprastie furtuna, face vreme buna
si schimbS lucrurile cu totul, aratindu-ne mSreata Lui putere.

«$i s-a suit Avram din Egipt, el ?i femeia lui $i toate ale lui §i Lot

cu el, In pustie» 38
.

Foarte bine se potrivese dreptului Avram cuvintele acelea pe care

le spusese fericitul David despre cei intorsi din robia babilonica : *Cei

ce au semanat cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Merglnd meigeau $i

pllngeau arunclrtd seminfele lor. Dar venind au venit cu bucurie, pur-

tlnd snopii lor» 39
. Ai vazut ca pogorirea a fost plin5 de neliniste si

teama ? Le era teama ca moartea ii asteapta. lata, insa, ca intoarcerea

este plina
- de maretie si de stralucire. De toti era, deci, respectat drep-

tul Avram : si de cei din Egipt si de cei din Palestina. Intr-adevSr, cine

n-ar fi respectat pe un om asa de pazit de Dumnezeu si invrednicit de

atita purtare de grija ? Negresit nimanui nu-i erau tMinuite cele petre-

cute imparatului si in casa lui. Dumnezeu a ingaduit toate acestea si

u 13sat de au mers atit de departe incercarile dreptului Avram, tocmai

37. Pac, 12, 20
i 13, 1.

38. Pac, 13, 1.

39. Ps., 125, 6—8.
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pentru ca rSbdarea lui sS ajunga mai strSlucitoare, ca sS'se duca ves-

tea de el piriS la marginile lumii, ca" sS mi rSminS unul care sS nu

auda de virtutea dreptului Avjam, -

IX ,

Atf vSzut, iubitilor, cit de mare e cistigul incercSrilor ? Ati vSzut

cit de mare e rSsplata rSbdSrii ? Aji vazut si pe bSrbat §i pe femeie, pe

batrin si pe bStrinS ? Atf vazut citS filosofie au arStat in viata lor, cit

curaj, citS dragoste intre ei si cit de strinsS le era legStura dragostei

lor ? S3 pSsim, dar, cu totii pe urmele lor ! Sa nu ne intristSm niciodata

$i nici sS socotim venirea incercSrilor drept dovadS cS Dumnezeu ne-a

parasit sau ca ne-a trecut cu vederea ! DimpotrivS, tocmai aceasta sa

fie dovada cea mai puternicS pentru noi ca Dumnezeu ne poarta de

grija. De avem poveri de pacate in spatele nostru
1

, vom putea sS le usu-

ram, dacS arStam rabdare in. incercari si dacS-I muitumim lui Dumne-
zeu ,• iar daca nu avem multe pScate, iarasi si a$a ne vom bucura de si

mai mare bunavointS din partea lui Dumnezeu, daca indurSm incerca-

rile, multumind lui Dumnezeu. Darnic fiind StSpinul nostru si cu grija

mare de mjntuirea.noastrS, pune adeseori inaintea noastrS, ca a scoala,

valuri de incercari si de lupte, pentru ca, facind si noi tot ce depinde de

noi, sa ne bucurSm din belsug de purtarea Sa de grija.

$tiind acestea, sS nu pierdem nadejdea cind sintem incercati, nici

sS ne intristSm cind vin necazuri peste noi ; dimpotrivS, chdar sS ne

bucurSm, asa cum spune fericitul Pavel : «Acum ma bucur in suferin-

tele mele» 40
. Ai vSzut suflet plin de recunostintS ? DacS se bucura cind

suferea, cind mai putea fi trist ? DacS pentru el era pricinS de bucurie

ceea ce intrdsta pe altii, gindeste-te cum era sufletul sSu ? $i ca sa

afli cS nu este cu putintS sS dobinde^ti bunStStile fSgSduite si sS fii

invrednicit de impSratia cerurilor altfel decit suferind in aceastS viata,

ascultS ce spun apostolii celor ce veniserS de curind la credinta : *$i

invdfind pe mulfi s-au intors in Listra, in Iconia si in Antiohia, intarind

sufletele uceniciloi si indemnindu-i sa stdruiasca in credinfd si zicind

ca prin multe necazuri trebuie sd intrdm in impdrdtia cerurilor» 41
.

Ce cuvint de apSrare ne mai rSmine, dar, dacS nu voim sS induram

cu curaj, cu bSrb&tie si cu multumire, toate greutatile care vin peste

noi, cind vedem ca nici nu-i cu putintS sS ne mintuim altfel decit mer-

gind pe calea aceasta ? CS nu e un lucru nou si strain ca toti dreptii

40. Col., 1, 24.

41. Fapte, 14, 21—22.

Sflntul loan Gura de Aur
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sfl sufere in timpul vle(ii acesteia, asculta ca" o spune Hristos : «/n lume
necazuri vefi avea, dar lndr&zniti» 42

. $i ca ucenicii sS nu piardS nSdej-
dea la auzul acestor cuviinte, le da indatS curaj, fSgaduindu-le aju-
torul SSu : *Dar Indraznitf, ca Eu am bimit lumea /» 43

. «Ai, ne spune
Hristos, pe Cel Care-ti usureaza suferinta, pe Gel Care nu te lasa sa
te ineci sub navala incercarilor, pe Cel Care-ti da odata cu incercarea
si scaparea din incercari, pe Cel Care nu ingaduie sa vina peste noi
incercari mai presus de puterile noastre». Pentru ce te intristezi ? Pen-
tru ce te superi ? Pentru ce te necajesti ? Pentru ce esti mic la suflet ?
Crezi, oare, ca are sa ingaduie Dumnezeu sa. ne lase in parasire cind
facem tot ce trebuie si sta in puterea noastra sa facem, adic§ sa rab-
dam, sa staruim, sa multumim lui Dumnezeu pentru toate ? Crezi, oare,
c3 nu biruie intelepciunea Stapinului nostru chiar atunci cind lucrurile
ar ajunge la deznadejde ? Noi sa facem tot ce depinde de noi si sa
avem credinta curata, incredintati fiind ca iscusit este Aparatorul su-
fletelor noastre. $1 negresit, Cel Care stie mai bine decit noi folosul
nostru va rindui lucrurile asa cum se cuvine, dupa cum este si Lui
cu cuviinta si noua de folos, ca sa primim si rasplata rabdarii, si sa fim
invrednioiti si de iubirea Sa de oameni, cu harul si indurarile Domnului
nostru Iisus Hristos, cu Care Tatalui, impreuna cu Sfintul Duh, slava,
putere si cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

42. loan, 16, 33.

43. loan, 16, 33.
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«Iar Avram era bogat foarte in dobitoace,

in argint $i aur. $i au mers de unde au venit

in pustiu pina la Betel, pina la locul in care mai inainte

a fost cortul lui, intre Betel §i Anghe, la locul altarului,

pe care 1-a facut acolo la inceput» 1

I

Vazind cS aji venit azi cu drag la biserica si ca vi-i mare dorul

de ascultarea cuvintului meu, vreau sa va platesc datoria ce-o datoram

dragostei voastre. Imi dau seama ca multi poate ati uitat ca v5 eram

dator, din pricina zilelor multe ce s-au scurs intre timp, iar cuvintul

meu a fost atras spre alte subiecte. SSrbStorile Pastilor au intrerupt

sirul tilciairii. Nici nu era cu cale ca de sarbStoarea crucii St&pinului

sa va vorbesc de altceva ; trebuia sS intind masa potrivita acestei im-

prejurari. De aceea cind a sosit ziua vinzafii Domnului, am intrerupt

sirul tilcuirii si, obligat de vinzare, mi-am ascutit limba impotriva vin-

zatorului si iara$i am vorbit de cruce. Apoi, cind a venit ziua inviefii,

trebuia neap5rat sa vorbesc dragostei voastre de invierea StSpinului \

si iarasi in zilele urmStoare am cautat sa va fac dovada invierii cu

minunile savirsite dupS inviere ; atunci am tilcuit si din Faptele Apos-

tolilor ; si din ele am intins obisnuitul ospat si am facut in fiecare zi

cuvint de sfatuire celor de curind invredniciti de harul botezului.

Acuma, dar, trebuie neapSrat s3 v§ aduc aminte de datoria ce v-o

datorez si sa caut s-o plStesc. Voi, intr-adevSr, prinsi de multe griji,

nici nu mai stiti ce va datorez, pentru c§ aveti grijS de sOtii, purtati

grijS de copii, vS ingrijiti de hrana cea de toate zilele si sinteti asal-

tati si de alte multe griji ilumesti , eu, Insa, nefiind sup3rat de nici

una din acestea, va amintesc de datorie si ma pregatesc sa v-o plS-

tesc. Sa nu va minunati cS sint un platnic atit de bun ! Datoria aceasta

este cu totul altfel decit datoria de bani. Cind cineva datoreazS bani,

nu se grabeste atit de mult sa-si piateasca datoria, pentru ca §tie ca

1. Fac, 13, 2—4.
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plata datoriei li Imputlneazfi lui banii si-i create avutia celui care pri-

meste banii ; cu datoria cea duhovniceascS nu se IntlmplS asa, ci cu

totul dimpotriva : datornicul ajunge mai bogat, cind isi plateste da-

toria si sporeste si averea celui care o primeste. Aceasta e pricina ca

datoriile bSnesti dau nastere la nemultumiri, iar datoriile duhovnicesti

sint cu cistig pentru amindoi : si pentru eel ce plateste datoria, si pen-

tru eel ce o primeste. Lucrul acesta ne indeamna fericitul Pavel sa-1

facem cu dragoste.sspnnind: ,«Nu,>/i& dqtori rxim&nui cu nimlc decit

cu dragostea unuia catre aituh ?. .Prip
:
aceste cuviriitei, . Pavel ne arata

c8 datorda- aoeasta nu se termiha niciodata ; ©a tre.buie necgntenjt pla-

titS. Nici voi nu tr-ebuie s& neglijati a 'ii gata s-o•; primitr, Asta ma va

face pe mine, datornicul, mai bogat, iar peritru voi plata datoriei va

fi temei de mai mult folos.

Asadar pentru ca asa e natura acestei datorii, pentru cS sporeste

avutia cu cit o plate^ti mai repede, haide, deci, sa va spun ce va da-

torez, pentru ca si vol sa-mi primiti cu mai mult drag cuvintele ; si

ySzlndu-ma ca sint bun platnic, sa ma rasplatiti cu rivna ascultarii

celor ce am sa va spun.

Care-i, dar, datoria ce v-o datorez ? Stiti §i va amintiti ca va vor-

beam de patriarhul Avram ; ca din pricina foametei s-a pogorit in Egipt,

si c3, Sara femeia lui i-a fost luata de Faraqn. V-am vorbit apoi de

minia lui Dumnezeu impotriva lui Faxaon si a intregii lui case pentru

grija pe care Dumnezeu o avea de Avram ; si, in sfirsit, ca Dumnezeu
a fS.cut ca Avram sa se intoarca din Egipt .plin de multa slava. «$i a

poruncit Fa.rq.on oamenilor sal, cot sa-1 petreacq pe el si pe femeia lui

si pe toate cite erau ale lui
rsi pe Lot cu el» 3

. §i s-a suit Avram din

Egipt in pustie, el si femeia lui si toate cele ale lui si Lot cu el. Aid
am oprit cuvintul* pentru ca in zilele ce au urmat am .tinut cuvint de

invSjatura la sarbStorile ce veneau. De aceea azi trebuie neaparat sa

continui tilcuirea, si sa leg, ca intr-un sjngur trup, cele ce-au fost spuse

pinS acum cu cele ce voi spune, Asa va va fi mai usor de inteles cu-

yintul meu. de?finvStatura. Dar ca sa fie mai. lamurite spusele mele, se

cade sS vS pun inainte inceputul cuvintelor Scripturii citite azi dra-

gostei voastre 4

«Avram era bogat foarte in dobitodce, in argint si dm! $i au rriers

dc unde au venit in pustie pina la Betel, pina la locul in care a fost

mai inainte cortul lui, intre Betel si Anghe, la locul dltarului, pe care

2. Rom., n, a.

li. For., 12, 20.
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ha facut acolo la inceput §i a chemat acolp. Avram numele Domnului

Dumnezeu» 4
. .

,

Sa nu trecem cu usurinta peste cele citite,, ci sa cautam sa aflam

bine intelesul lor, pentru ca Scriptura nu istoriseste nimie de prisos.

Scriptura a spus : «Avram era bogat toarie».

Uita-te ciacum, pentru intiia oaraV face Scriptura lucrul acesta;

nu 1-a spus la intimplare si nioi nu-1 numeste in zadar pe Avram bogat.

Ca nicaieri in alta parte Scriptura n-a amintit de Avram ca era bogat,

ci acum pentru intiia oara.

— Pentru ce, cu ce scop ?

— Ca sa cunosti iscusita intelepciurie a lui Dumnezeu, ca sa-I cu-

nosti covlrsitoarea si nemarginita Lui putere si deosebita purtare de

grija, pe care a avut-o de dreptul Avram. Omul acesta, care m-avea

cu ce trai in Cananea, care, minat de foamete, s-a dus in Egipt, a ajuns

dintr-o data bogat ,• si nu un bogat oarecare, ci foarte bogat, nu numai
in dobitoace, ci si in argint si aur.

II

Ai vazut cit de mare e purtarea de grija a lui Dumnezeu? Avram
a plecat ca sa-si potoleasca foamea ; si s-a intors nu numai cu foamea
potolita, ci si incarcat de multa bogatie si de slavS nespusa ; ajunsese

cunoscut tuturora cine era. Locuitorii din Cananea au cunoscut mai
bine acum virtutea dreptului Avram, vSzindu-1 dintr-o data intr-o stare

atit de schimbata si cu atit de multa bogatie pe strainul care ratacea

de ici-colo, care se pogorise in Egipt ca un fugar si vagabond. Uita-te

si la Avram ! Boga^ia lui cea mare si buna lui stare nu-1 molesesc,

nici nu-1 fac trindav, ci il mina iarasi spre locul acela in care fusese

mai inainte de pogorirea in Egipt. *A venit, spune Scriptura, in pustie,

pind la locul in care a tost mai inainte cortul lui, la locul altarului, pe

care 1-a facut acolo la inceput 51" a chemat numele Domnului Dumnezeu*.

Gindeste-mi-te cit de indragostit era Avram de liniste si de o via^a

lipsita de turburari, cit de mult se strSduia sa slujeasca necontenit lui

Dumnezeu ! Scriptura ne spune ca din Egipt s-a dus acolo unde zidise

mai inainte altarul si unde chemase numele lui Dumnezeu. $i Avram,
luind-o inainte, a implinit dintru tnceput cuvintele spuse de David

:

«Ales-am a fi lepadat in casa Dumnezeului meu mai Virtos decit a locui

in loca$urile pacato$ilor» 5
. Din pricina ca chemase acolo numele lui

4. Fac, 13, 2—4.
5. Ps., 83, 11.
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Dumnezeu, lui Avram li era mai drag3 pustia decit orasele. §tia Avram,

stia c3 frumusetea oraselor si a clSdirilor n-o face maretja lor, nici

multimea locuitorilor, ci virtutea celor ce le locuiesc. De aceea si pustia

a ajuns mai de cinste decit orasele si mai stralucitoare decit lumea

locuitS, pentru ca era impodobita cu virtutea dreptului Avram.

«$i Lot, spune Scriptura, care mergea impreuna cu Avram, avea si

oi si boi $i dobitoace. $i nu-i incdpea pe ei paniintul, ca sa locuiascd

impreuna, pentru ca averile lor erau multe ?i nu puteau sa locuiascd

lmpreuna» 6
.

Nu numai patriarhului Avram ii crescuse averea ,- oi si «Lot avea,

spune Scriptura, oi si boi si dobitoace». Se poate ca unele din bogatii

sS le fi daruit Avram nepotului sau, pentru ca era darnic, iar alte bo-

gStii s& i le fi daruit altii in cinstea patriarhului.

«$i nu-i incdpea pe ei paniintul, pentru ca averile lor erau multe*.

lata ca multimea averilor ajunge indata pricina de ueintelegere si

de despartire ,• multimea averilor strica unirea, rupe legatura rudeniei.

«$i s-a facut ceartd intre pdstorii vitelor lui Avram si pdstorii lui

Lot. Iar cananeii si ferezeii locuiau atunci pamintul acela» 7
.

Uita-te ca slugile fac inceputuil certei ! De aici se nasc totdeauna

toate rautatile, de la rautatea slugilor.

*$i s-a facut, spune Scriptura, ceartd intre pdstori».

Ei au dat prilej de cearta ; ei au stricat pacea ; ei s-au arStat plini

de nerecunostinta.

*Iar cananeii si ferezeii locuiau atunci pamintul acela».

— Pentru ce ne-a spus Scriptura lucrul acesta ?— Pentru ca spusese : «Nu-i incdpea pe ei pamintul, ca sa locu-

iascd impreuna». Dumnezeiasca Scriptura a vrut sa ne arate pricina

pentru care nu-i incapea pe ei pamintul : pentru ca pamintul era ocupat

mai inainte de aceste popoare.

Dar sa vedem sufletul iubitor de Dumnezeu al patriarhului. Prin

blindetea lui, cauta sa stinga vapaia ce avea sa se nasca.

«$i a zis Avram lui Lot .- «Sa nu fie sfada intre mine si tine si intre

pdstoiii mei si pdstorii tdi, cd frati sintem» 8
.

Ce covirsitoare smerenie ! Ce filosofie inalta ! Batrinul Avram, omul
in virstS, il numeste frate pe eel tinar, pe hepotul sau, ii da cinstea

pe care el insusi o are si nu face nici o deosebire intre el si celalalt,

(5. Fuc, 13, 5—7.
7. Far., 13, 8.

H. Vac, 13, 9.
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ci spvme : <Sd nu fie sfadd intre mine si tine, intre pdstorii mei si pds-

toni tdi. Nici nu se cade s5 ne sfadim ; sfntem doar frati». Ai vazut

ca patriarhul implineste legea apostolaca, ce spune : *Este, deci, oare-

cum o lipsd a voastrd, cd avefi judecdfi intre vol. Pentru ce nu sufe-

riti mai degrabd nedreptatea? Pentru ce nu rdbdafi mai degrabd pa-

guba ? Voi, insd, facefi nedreptate si aduceti pagubd, si aceasta fra-

tilor» ? 9
. Toate acestea le-a implinit patriarhul cu fapta, cind a spus :

*Sd nu fie sfadd intre pdstorii mei si pdstorii tdi, cd frati sintem». Poate

ii un suflet mai dubitor de pace c& acesta ? Nu in zadar, deci, nici fara

rost, spuneam la inceput ca Avram a preferat pustia locurilor lacuite,

tocmai perttru ca iubea linistea §i via^a lipsita de turburari ! Iata-1 ?i

acum ! Cind a vazut ca pastorii sint pe cale sa se certe, indata, chiar

de la inceput, incearca sa stinga flacara ce avea s5 se aprinda si pune

capat sfezii. Trebuie cael, care venea pentru tofi locudtorii Palestinei

ca dascal al unei vieti pline de filosofie, trebuia sa nu dea nici un pri-

lej, trebuia sa nu i se gaseascS nici o vina, ca sa-i invete, mai puternic

ca o trimbita, pe toti cu frumusetea purtarilor, lui si sS-i faca pe toti

sa mearga pe urmele virtutii lui.

«Sd nu tie sfadd intre mine si tine si intre pdstorii mei si pdstorii

tdi, cd frati sintem».

Mare e dulceata acestor cuvinte : «tntre mine si tine»

!

Ill

Uita-te ca Avram ii vorbeste ca unui egal, desi, dupa parerea mea,

sfada n-a inceput din alta parte decit de acolo ca pastorii lui Lot n-au

ingaduit ca pastorii patriarhului sa se duca cu turmele lor pe unde se

duceau ei. Patriarhul, Insa, cautS sa faca pace, aratindu-si covlrsitoarea

lui intelepciune si invatindu-i nu numai pe ced de atunci, ci si pe noi

toti cei de mai tirziu, ca niciodata sa nu ingaduim slugilor noastre sa

se certe cu slugile vecinilor nostra. Pentru ca cearta dintre slugi ne

priciinuieste noua mari nemultumiri, iar cele intimplate intre s/Iugi nu

se pun in sarcina lor, ci ocara se intoarce asupra noastrS. Este, oare,

cu cale ca noi oamenii, care sintem frati, care sintem de aceeasi fire,

care sintem uneori rude, care sintem trecatori pe acest pamint, este,

oare, cu cale sS ne certam, cind sintem datori s5 fim buni, blinzi si

dascali ai intregii filosofii pentru toti cei din jurul nostra ?

Sa auda aceste cuvinte toti cei care se socot fara vina cind ingS-

duie, si mai ales incuviinteaza, celor ce tin de casa lor sa fure, sS ia

9. J Cor., 6, 7S.
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dreptul altora, stt fac& nenumSrate rele, atit in ora$e cit §i la \ai£ i sa

ia de la vecinii lor unula ogorul, altuia casa. Da, raul il face altul, dar
iau parte si ei la savir§lrea lui, nu numai prin aceea c3 incuviinteaza

lucrul acesta si ca socot c& prin asta le create averea si li se inmul-

teste bogatia, ci si prin aceea ca nu impiedica raul pus la cale. Cel care
poate impiedica pe cineva sa savir$easca un rau, dar n-o face, nu-i pe-
depsit mai putin decit eel care savir§este raul.

S3 nu ne inselam, dar, rogu-vS, pe noi insine, ci sa fugim si noi
de r&pirea averilor altora si de lacomie ,• sa nu cautam sa ne sporim
din furturi averea noastra si nici sa invatam pe cei din casa noastra
sa fac5 una ca asta. Nu raminem fara vina daca cei ce Un de casa
noastrS savirsesc astfel de rele, ba, dimpotriva, adunam pe capul nostra
mai mare osinda, pentru ca ei savirsesc aceste nedreptSti, vinzindu-si

mintuirea lor, ca sa ne fie noua pe plac, dar prin asta se pierd si pe
ei si ne pierd si pe noi impreuna cu ei. Daca voim sa fim cu mintea
treazS, vom putea scapa si noi de vatamarea aceasta si vom putea feri

§i pe cei ce tin de casa noastra de astfel de rele incercari. Nu-mi spune
mie cuvintele acelea fara socoteala : «Nu-mi pasa ! Am luat eu, oare f

averea altuia? Nu stiu nimic ! Altul a facut-o ! N-am luat parte la

nedreptatea asta !». Acestea sint pretexte si siretlicuri. Daca vrei sa-mi;

arati ca n-ai luat parte la nedreptate, ca n-ai luat parte la rapire, ca

n-ai savirsit tu lacomia, indreapta fapta, mingiie pe eel nedreptatit, da-i

inapoi cele luate. Asa vei scapa si tu de pacat si vei face dreptate si

celui nedreptatit, daca arati ca cele savirsite de aceia nu s-au f3cut cu
voia ta, daca il chemi pe sarac si nu-1 lasi sa fie doborit de tristetea

pe care avea sa. i-o aduca r3pirea averii lui.

«Sd nu tie sfadd intie mine $i tine, intre pastorii mei ?i pdstorii tair

ca frati slntem*.

Ai vazut bunatate? Ai vazut blindete ? Asculta si cuvintele cele-

lalte, ca sa vezi covirsitoarea filosofie a lui Avram ! Sa vezi cum Avram
a pus capat sfezii, cum a stins cearta.

«Iatd, spune Avram, tot pamintul este inaintea ta I Despaite-te de-

mine ! De o iei tu la stlnga, eu o iau la dreapta ; de o iei tu la dreapta,.

eu o iau la $tlnga» 10
.

Uita-te la filosofia $i la marea smerenie a dreptului Avram! Dar,

inainte de asta, gindeste-te, iubite, ce mare pmpad este bogatia §i cit

de mult desparte pe oameni multa avutie ! S-au inmultit turmele, a

crescut mult bogatia; §i indata s-a stricat bunajn.telegere. Acolo unde

10. vac, 13, 10.
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era paw $i leyatura dragostel, acolo au venlt sfada $1 cearta. Da, acolo

uncle este vorba tie «al meu» 51 «al tfiu», acolo e tot felul de cearta,

acolo e priclnS de sfada. Unde nu e vorba de «al meu» si «al tSu», acolo

domneste desavirsit buna intelegere si pacea. $i ca s8 vezi ci asa stau

lucrurile, asculta ce spune fericitul Luca despre cei dintii crestini : «Su-

tletul si inima tuturora era una» u
; nu pentru cS totf aveau un suflet

— cum ar fi putut, cind erau diferite trupuri ? — , ci ca sa ne arate cit

de desavirsita pace trebuie s3 fie intre noi. Daca dreptul Avram n-ar

fi fost mult indelung-rabdator, dacS n-ar fi stiut sa gindeascS ca un

filosof, s-ar fi aprins de minie si i-ar fi spus lui Lot : «Ce inseamnS ne-

bunia asta ? Cum de au indraznit slugile tale sa deschida gura impo-

triva slugilor mele ? N-au inteles ele, oare, cita deosebire este intre

noi ? De unde ai tu averea asta ? Nu datorita purtarii mele de grijS ?

Cine te-a facut pe tine om ? N-am fost cu totul pentru tine ? Nu t>am

fost in toate tata ? Asa imi rasplatesti pentru atita purtare de grijft ?

Cu nadejdea asta te-am purtat pretutindenea cu mine? Fie! S& nu fi

tinut seama de tot ce am facut pentru tine! Dar 'ar fi trebuit s^-mi

respecti batrinetile, sa-mi cinstesti parul meu alb ! Dar nu ! Ai lasat

sa se certe pastorii mei cu pastorii tai ! Nu stiai, oare, cS ocSrile lor

sint ocarirea mea, iar obraznicia lor se ridica la tine ?».

IV

Dar nici unul din aceste ginduri n-a trecut prin mintea dreptului

Avram §i nici n-a lasat sa-i treaca, ci pe toate le-a indepartat. A ur-

marit un singur lucru : sa stinga cearta ce avea sa se aprinda si sii

gaseasca un mijloc ca despartirea dintre ei sa se faca" fara durere $i

fara turburare. $i i-a spus lui Lot : «Iatd, nu este tot pamintul inainteu

ta ? Despaite-te de mine ! Daca tu o iei la dreapta, eu o iau la stinga ,

daca tu o iei la stinga, eu o iau la dreapta». UitS-te la bunStatea drep-

tului Avram ! li arata lui Lot prin fapte ca nu. face de bunavoie asta

?i nici nu vrea sa se despaxta de el : o face silit de cearta, ca sS nu

fie razboi necontenit in familia lor. Uita-te la Avram cum cauta prin

cuvinte sa-i potoleasca minia ; il lasa pe Lot sa faca alegerea ; ii pune

inainte tot pamintul si-i spune : «Iata, nu este tot pamintul inaintca

ta ? De vrei, alege-1 pe acela care itf place, iar eu il voi lua cu multa

placere pe acela pe care tu mi-1 vei lasa !». Mare e filosofia dreptului

!

Nu vrea sa-1 supere cu nimic pe nepotul s&u. «Pentru c5 se intimplii

ce nu vreau, ii spune Avram lui Lot, sint silit s3 mS despart de tine,.

11. Topic, A, 32.
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ca s& pun capttt certei, De asta, alege tu ; ifi dau tie toata puterea, ca

s5 alegi pamintul pe care-1 socotesti mai bun si mie sa mi-1 lasi pe ce-

lSlalt». Care om ar fi vorbit asa cu un frate de aceeasi virsta, cum a

vorbit patriarhul cu nepotul sSu ? Chiar daca Avram ar fi facut ale-

gerea, chiar daca ar fi luat el intii pamintul si ar fi lasat celuilalt

restul, oare, n-ar fi fost o fapta mare fapta lui ? Totusi, vrind sa-si arate

virtutea lui covirsitoare si sa implineasca pofta tinarului, ca desparfirea

lor sa nu fie pricina de tristete, Avram ii da lui Lot toata puterea si-i

spune : «.lata, tot pamintul este inaintea ta ! Desparte-te de mine si ale-

ge partea ce o vrei !». Ar fi trebuit ca nepotul, vazind atita bunatate,

s3 r&spunda patriarhului cu aceeasi cinste si sa-i las'e patriarhului ale-

gerea. Cu totii obisnuim, cind vedem ca dusmanii nostri sint in cearta

cu noi si cauta sa ne-o ia inainte, sa nu ne lasam micsorati, nici biruiti

de ei ,• dar cind ii vedem ca se dau in laturi §i, cu cuvinte smerite, ne
dau toata stapinirea, rusinati oarecum de multa lor bunatate, lasam la

o parte ambitia si, facind cu totul contrarul, le dam lor toata puterea,

chiar daca eel care se lua la cearta cu noi era mai mie decit noi. Ar
fi trebuit, dar, ca si Lot sa faca asa cu patriarhul ; dar pentru ca era
tinar, minat de pofta de a avea mai mult, sare asupra pamintului celui

mai bun, dupa cum i se parea, si alege el.

«$i lidicind Lot ochii lui, a vdzut toata. imprejuiimea Iordanului,

cd toata era udatd de ape, Inainte de a distruge Dumnezeu Sodoma $i

Gomoia, ca raiul lui Dumnezeu $i ca pamintul Egiptului, pind la Zogora.

§i ?i-a ales Lot tot frnutul eel dimpiejuiul Iordanului si s-a tras inapoi

Lot de la rasdrit si s-a desparfit fiecare de fratele lui» 12
.

Ai vazut covirsitoarea virtute a dreptului Avram ! Nici n-a lasat

s8 rSsara radacina rautatii, ci indata a strivit si a taiat de jos cele

ce aveau sa rasara. Avram s-a purtat cu multa blindete. Din pricina vir-

tutii sale nespuse a dispretuit pe toate celelalte, ca sa arate tuturora

ca trebuie stinsa cearta, pentru ca pacea este mai de pret decit orice

avere. Mai mult, ca sa nu-1 osindeasca cineva pe dreptul Avram, ca nu

s-a purtat omeneste cu Lot, ca 1-a luat de acasa, ca 1-a dus printre stra-

ini si c3 apoi 1-a izgonit din casa, deci, ca sa nu socoteasca cineva ca

se poarta cu el vrajmaseste, ci ca sa aflam cu totii ca Avram n-a ur-

m3rit altceva decit pacea, de aceea ii da lui Lot sa aleaga pamintul

care-i place. N-a socotit neplacut si greu sa-i dea lui Lot intiietatea de

alegere, pentru ca toti sa putem sti ce suflet bun si dubitor de pace avea
Avram.

12. Fac, 13, 11—12.
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De altfel in toate aceste fapte este preinchipuitS si o tainS. C5 aici

multe s-au facut cu urmatorul scop : si ca s5-l inve|e pe Lot prin fapte ca

n-a facut cum trebuia alegerea, si ca sa afle sodomenii virtutea lui Lot,

si, in sfirsit, ca sS arate, prin despartirea dintre ei, ca s-a implinit fa-

gSduinta facuta de Dumnezeu patriarhului, care spunea : «Jie si semin-

tiei tale voi da pamlntul acesta» 13
. Dar pe acestea le vom vedea ince-

tul cu incetul, inaintind cu tilcuirea, pentru ca dumnezeiasca Scriptura

ni le va ISmuni pe toate.

«Si s-a asezat Avram, spune Scriptura, in pammtul Canaan ; iai Lot

s-a asezat in cetatea, care era in pnuturile din juiul Iordanului, si s-a

asezat in Sodoma. Iar oamenii din Sodoma erau rai si pacatosi inaintea

lui Dumnezeu ioarte» 14
.

Ai vazut ca Lot s-a uitat la atit numai ca pamlntul sa fie bun ? N-a

tinut seama de rautatea locuitorilor. Spune-mi, te rog, este vreun folos

ca pamintul e manos si roditor, cind cei ce-1 locuiesc sint cu purtari

rele ? Si iaxasi, aduce, oare, vreo paguba pustia si un pamint rau, cind

locuitorii sint buni ? Nu, deoarece capul bunatatilor este bunatatea lo-

cuitorilor. Dar Lot n-a urmarit decit un singur lucru : rodnicia pamin-

tului. De aceea Scriptura, voind sa ne arate rautatea locuitorilor de

acolo, spune : «Iar oamenii din Sodoma erau rai si pdcdtosi inaintea

lui Dumnezeu ioarte». Scriptura spune ca nu erau numai *rdi», ci si

«pacdtosi» ; §i nu atita : «pacdtosi», ci «inainfea lui Dumnezeun, adica

pacatele lor erau mari si rautatea lor covirsitoare ,• de aceea Scriptura

a si adaugat : «inaintea lui Dumnezeu foarte».

Ai vazut marimea rautatii ? Ai vSzut ce rau este sa umbli dupa

intiietati si sa nu urmaresti folosul ? Ai vazut ce bun lucru este blin-

dejea, smerenia si sa cedezi altora cele dintii locuri ? $i vom vedea,

inaintind cu cuvintul nostru de invatatura, ca Lot, care a ales pSmintul

eel mai de frunte, n-a avut nici un folos de pe urma lui, iar Avram,

care a ales pe eel mai prost, a ajuns din zi in zi mai stralucit, mai

respectat de toti, iar averea lui i-a crescut mereu.

Dar, ca sa nu lungesc prea mult cuvintul de invatatura, ma opresc

aici, pastrind pentru mai tirziu cele ce-au ramas. Aceea, insa, va rog,

sa aveti aceeasi rivna ca si patriarhul Avram ! Sa nu umbl&ti niciodata

.

dupa locurile de frunte, ci sa ascultati de ferici'tul Pavel, care spune :

13. Fac, 12, 7.

14. Pac, 13, 13.
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*Lu1nd inalnte unul altula cu cinstirea» 15
, invingindu-va pe voi insiva

si silindu-va sS fifi smerifi in toate. Asta inseamna a avea intiietatea,

asa precum spune si Hristos : «Cel ce se smeieste se va indlfa» 16
. Cu

cine putem fi noi, oare, egali, cind, dind altora locurile cele dintii, noi

inline ne bucuram de mare cinste, cind, dind altora cinstea, ne urcam
pe noi inline la cea mai inalta cinste ? Sa ne straduim, asadar, va rog r

ca si noi cei din har sa imitam smerenia patriarhului si sa pasim pe

urmele celui care, inainte de lege, a aratat o filosofie ca aceasta ! In-

tr-adevar, smerenie este smerenia aceea pe care a aratat-o acest mi-

nunat b9rbat fata de eel ce era cu mult mai prejos de el, nu numai in

ce priveste virtutea, ci si in ce priveste virsta si in toate celelalte. Gin-

deste-te ca b&trinul a cedat tinarului locul, unchiul nepotului, omul,

care se bucura de atita de mare pretuire din partea lui Dumnezeu, unuia

care nu facuse nici o fapta deosebita. $i cele ce ar fi trebuit sa le spuna

nepotul, ca un tinar, unui om batrin si unchi, acelea le-a spus patriarhul

tinarului. $i noi, dar, sa ciinstim nu numai pe cei care sint mai in virsta

ca noi sau pe cei care sint egali cu noi ! Nu e smerenie atunci cind

esti silit de datorie sa cinstesti pe altul ,• asta nu-i smerenie, ci datorie.

Adevarata smerenie este atunci cind dMm locul celor care par mai mici

decit noi, cind dam cinste celor pe care-i socotim a fd cu mult mai pre-

jos decit noi. Daca, insa, sintem cu mintea luminata, nu socotim pe

nimeni mai prejos decit noi, ci pe toti oamenii superiori noua. $i aceasta

n-o spun despre noi, care sintem cufundaji in mii si mii de pacate, ci

o spun chiar celui care se stie incarcat cu mii de fapte bune ; si acela,

daca nu socoteste ca este in urma tuturor, n-are nici un folos de pe

urma tuturor faptelor sale bune. Atunci esti smerit, cind, desi ai pri-

cinS sa te lauzi, totusi te micsorezi pe tine insuti, te smeresti, te Umi-

lesti. Atunci te urci la inaltimea cea adevaratS, diipa fagaduinta Dom-
nului, Care spune ca «cel ce se smeresfe se va 5ndJ^a».

S3 ne sirguim, dar, va rog, sa ajungem tofi prin smerenie la inal-

time, ca sS ne bucuram din partea Stapinului de aceeasi pretuire ca

si dreptul Avram si sa ne invrednicim si de bunatatile cele nespuse,

cu harul ?i iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care

TatSlui, impreuna cu Sfintul Duh, slavS, putere si cinste, acum si pu-

rurea si in vecii vecilor, Amin.

I.'). Rom., 12, 10.

IG. lucu, 14, 11
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